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الشقیقتین الدولتین بین االمر إلیھ وصل ما أحزنھم الوطن العربي في المتتبعین لعل
في وأسھبوا  الموضوع في بدلوھم أدلو العرب المثقفین ولعل والجزائر، مصر 
ھذا من المستفاد الدرس أن بید ، وتوجھھ ادیولجیتھ حسب ناقشھا وكل التحلیالت
والمشاكل االحاسیس تفریغا عن أو العربیة  الدول  بین كرھا  كان سواء الصراع
االمر ھو البعض بعضھا  بتاریخ العربیة  الدول جھل  .....فإن والحرمان  والفقر
القنوات على أو بوك الفایس أو على في المنتدیات .فجولة كثیرا عنده وقفت الذي
إن بل مفزع ... لحد تاریخنا نجھل أننا فیھ لشك مجال فیما ال تدرك تجعلك ، الفضائیة
فخر إعتزاز مدعاة أن یكون فبدل ، خاطئا استخداما احیان كثیرة في التاریخ استخدم
شوفینیة لغة في ، وفضل من وسیلة صار  بشعا و تسخیرا االعالم وسائل سخرتھ
من الى الخلیج من المحیط االشقاء كل جرد البعض ان . بل ابدا مثیال لھا نرى لم

. فحسب لیحتفظ بھ لنفسھ التاریخ

كثر أو قل سواء وعمرانا وأبطاال مجیدا تاریخا عربیة دولة لكل العرب أن متى یدرك
من واالكثر رقیا وحضارة االقدم العربیة أنھا لیست الدول بعض تدرك متى ؟ شأنھ
ال و أن ، تاریخ االخر نحترم أن خاللھ من ونتعلم تاریخنا نقرأ متى ؟ االخرى الدول
من نحن ... المخطئون أننا نحن تاریخ لھ في حین ال أن بدعوى الوجود من نجرده
ھذا مقابل في ولكننا الجوار في اشقائنا جذور لنعلم واحدا كتابا نفتح و ال ندرس ال
في وحدنا خلقنا اننا نتخیل تجعلنا التي المغلوطة المعلومات بعض على فتات نقتات

. أقدامنا والتاریخ وقف تحت الكون

ما أن لدرجة نعتبر الجنون حد دولنا بتاریخ نفتخر أن كعرب طبعنا أن من جیدا أعلم
كل لكن ، الكون آخر في مكان في ال یوجد ومن رجاالت عمارة ومن تاریخ عندنا من
واال االخر ونحترمھ ونقدره عظمة لندرك البعض بعضنا تاریخ نقرأ أن لھ أدعوا ما
وغدا .. .. الیوم یتكرر أن یمكن جلدیة كرة بسبب والجزائر مصر بین حصل فإن ما

. غد وبعد

آل
ئال خ
ٍؤَ

أزار غزالن
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دراسات

الطاھریون : -1 أصـل
بن طلحة مولى بن ماھان الى رزیق الطاھریون ینتسب
زیاد. بن مسلم قبل والي سجستان من الخزاعي عبیداهللا

(1)
الذین أسلموا الفرس الموالي من الطاھریون فھم أي اذن
األمویة الدولة خدمة في وبرزوا  االموي العصر في
بنو كان خراسان  في العباسیة الدعوة قامت وعندما  ،
تستجیب سارعت  التي االیرانیة العناصر من رزیق

. الجدیدة للدعوة
الداعیة بسلیمان بن كثیر  اتصل مصعب بن رزیق وقد
على العباس بني وانتصر الدعوة نجحت فلما العباسي
الدولة وقامت 132ھـ سنة الزاب  معركة في أمیة بني
العباسیون كافأ االمویة الدولة أنقاض على العباسیة
خراسان لنصر في بذلوه الذي الدور على ھؤالء الموالي
مرو اعمال من بوشنج بلدة مصعبا فولوا العباسیة الدعوة

عمال الحسین وخلفھ ابنھ ھرات كما تولى ، ھـ 159 سنة
االدارة استقرار الى تجنح كانت التي العباسیة بالسیاسة

(2) . النواحي ھذه في
: مؤسس الدولة بن الحسین " طاھر -

ولد بن ماھان رزیق بن مصعب بن بن الحسین طاھر ھو
بخدمة والتحق ونشأ فیھا ، عام 159ھـ بوشنج مدینة في
خراسان في صیتھ وذاع وجده أبیھ شأن شانھ العباسیین
حیث  ، القیادة في والبراعة االدارة حسن عنھ وعرف
وجندھا بغـداد لشرطة رئیسا أمره بدایة في طاھر كان
والمأمون االمین كل من الصراع الدموي بین یبدأ أن قبل
والیا المأمون عندما كان بوشنج المأمون على وقد واله ،

(3). العباسي المشرق مقاطعات على

الخالفة: المأمون الحسین في تسلم بن طاھر دور 3-
جیش قاد طاھر والمامون االمین بین الصراع بدا حینما

إ 259ًط 207ت ب ُّخؤ�خًحم ؤجلٍؤ خ ت رهطََّخْ ختجمخحن

البحراني عماد / االستاذ بقلم
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االمین في قھر بدوره فقام االمین قوات ضد المأمون
وراء من علیھا یحصل سوف التي المكاسب في طمعا
االمین قائد عیسى بن علي مع فاشتبك ، العمل ھذا
بغداد الى طاھر وتقدم (4) . ھـ 195 سنة وقتلھ
الى خراسان مداخل على الھجوم من الحرب فانتقلت
بذل الدفاع سبیل ھذا وفي العراق مداخل  عن الدفاع
من العرب ومثلھم من ألفا 20 فجند لھ اخر جھد االمین
بغداد طاھر قوات ثم حاصرت قواتھ فھزمت االبناء

(5). 198ھـ االمین سنة دخلتھا وقتل حتى
الیھ أسند بان استقربالخالفة ان بعد كافأه المأمون وقد
حتى خراسان ان یولیھ المأمون ولم یشأ الجزیرة والیة
مایتمتع مدى المأمون ذھن عن یغب لم اذا بھا الیستقل

في خراسان.(6) من نفوذ طاھر بھ

یطمع كان اذ الجزیرة بوالیة یقنع  لم طاھر  أن على
المأمون یطالب ومازال الیھ خراسان اسناد والیة في
شرقي البالد جمیع الیھ سنة 250 ھـ أسند بذلك حتى

بغـداد.(7)
حاضرة نیسابور من واتخذ خراسان في نفوذه فوطد
نھائیا االستقالل الحسین بن طاھر اعتـزم ثم لدولتھ
207ھـ سنة  ففي العباسیة  الدولة عن الحدیثة  بدولتھ 
اسم وأسقط الجمعة وخطب المنبر طاھر صعد
غضب المأمون الخبر بلغ  ولما الخالفة  من المامون

. حتفھ شدیدا فكان ذلك مما قاده الى غضبا

في الحكم : الحسین بن -4 خلفاء طاھر
آمر المأمون 207ھـ سنة الحسین بن وفاة طاھر بعد
فعلى أبیھ والیة الحسین بن  طاھر بن طلحة بتولیة
كان اال أنھ الطاھریین من المأمون استیاء من الرغم
اضطرابات تحدث أن أیدیھم من انتزع االمر ان یخشى

(8). نفوذھم فیھا قوي التي خراسان في

سنة الحكم في بن طاھر أخاه طلحة عبداهللا خلف وقد
وكرمان عالوة الري شمل حتى ملكھ اتسع 213ھـ وقد
شرقیھا تقع االراضي التي وكذلك خراسان نفسھا على
دولة حدود حتى  شماال وتمتد الھندیة الحدود حتى

الخلیفة.(9)

بغداد في أو خراسان في الطاھریین مكانة تھتز ولم
وصمدت للفتن رسوخا، زادت ،بل عھد المعتصم في
خراسان، والیة في األفـشین طمع فقد  والمؤامرات،
،فاتصل وبین الطاھریین بین المعتصم یوقع ان فأراد
بن قارن بن مازیار  واسمھ طبرستان دھاقین  بأحد
ویحمل طاھر بني خارجا عن طاعة وكان ھرمز وندا
أن المؤرخون ویذكر ، مباشرة المعتصم الى خراجھ
طاھر بني على یحرضھ مازیار الى كتب األفـشین
بجبال وتحصن الخراج  ومنع  الثورة  مازیار  فأعلن
المعتصم األفـشین فقد وقف حیل تجد طبرستان ،ولم
الذي الوقت ،ففي أزرھم یشد  الطاھریین جانب الى
بن الحسین  بن الحسن عمھ  خراسان  أمیر فیھ بعث 
قبلھ من یبعث بالمعتصم ،فاذا مازیار لقتال مصعب
بن بن ابراھیم محمد یدعى آخر بقیادة طاھري جیشا

الطبري. قارن الحسن بن ومعھ مصعب
،فاتصل وبین الطاھریین بین المعتصم یوقع ان فأراد
بن قارن بن مازیار  واسمھ طبرستان دھاقین  بأحد
ویحمل طاھر بني خارجا عن طاعة وكان ھرمز وندا
أن المؤرخون ویذكر ، مباشرة المعتصم الى خراجھ
طاھر بني على یحرضھ مازیار الى كتب األفـشین
بجبال وتحصن الخراج  ومنع  الثورة  مازیار  فأعلن
المعتصم األفـشین فقد وقف حیل تجد طبرستان ،ولم
الذي الوقت ،ففي أزرھم یشد  الطاھریین جانب الى
بن الحسین  بن الحسن عمھ  خراسان  أمیر فیھ بعث 
قبلھ من یبعث بالمعتصم ،فاذا مازیار لقتال مصعب
بن بن ابراھیم محمد یدعى آخر بقیادة طاھري جیشا

الطبري. قارن الحسن بن ومعھ مصعب

: الطاھریھ الدولة سقوط 5-

وقد الطاھریة، الدولة حكام آخر طاھر بن محمد كان
یكن لم  ،لكنھ الواثق الخلیفة  من  بآمر الخالفة تولى
اللھو الى یمیل أمیرا ماجنا ،فقد كان شاكلة أسالفھ على
اخضاع عن  وعجز كحاكم أمره ،فضعف والعبث 
االضطرابات قامت ضده، ولما ازدادت التي الثورات
باألمیر خراسان أھل استنجد  الطاھریة  الدولة في
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اال االمن والطمأنینة العادة الصفاري اللیث بن یعقوب
لتوسیع مواتیة الفرصة الصفاري االمیر ،فوجد بالدھم 
المتداعیة الطاھریة  الدولة  حساب  على دولتھ  رقعة
على ،وقبض 259ھـ سنة نیسابور الى بجیشھ ،فزحف
الدولة زالت  وبذلك  (12) بیتھ.  وأھل طاھر  بن  محمد
الى التاریخ مسرح من وانتقـلت الوجود من الطاھریة

. التاریخ كتب
: خاتمة

أسباب من ابتداء الطاھریة  الدولة ھذا بحثنا  في تناولنا
وقعت أثناء التي االحداث بأبرز مرورا قیامھا وعوامل
وعالقة ، حكمھا تولوا الذین الحكام وأبرز تواجدھا فترة
وانتھاءا بغداد  في  العباسیة الخالفة بمركز الدولة ھذه

. ذلك وأسباب وسقوطھا الدولة بضعف
قد بأنھا  الدولة لھذه دراستنا خالل من  لنا اتضح  وقد
االمین األخوین بین حدث  الذي الصراع  من استفادت
الطاھریین مساندة أن حیث  الخالفة  حول والمأمون
اخیھ قھر من  مساندتھم بفضل تمكن والذي  _ للمأمون
یصبحون جعلتھم _ الخالفة منصب وتولي االمین 

انذاك العباسیة الدولة  في والسلطة النفوذ  اصحاب من
مما فیھا نفوذھم ووطدوا خراسان على فسیطروا ،
بقیادة بعد  فیما العباسیة الدولة عن االستقالل مكنھم من
كبار من كان والذي الدولة مؤسس الحسین بن طاھر

المأمون. قادة

بحكم تمتعت قد  كانت وان الدولة ھذه أن  وقدرأینا
سلطةالخالفة عن بعیدا الداخلیة شؤؤنھا وبتسییر ذاتي
الطاھریون منھا فقد ظل قریبة العباسیة اال أنھا ظلت
أمور عن ینصرفون وال خراسان یحتفظون بنفوذھم في
في ذلك رأینا كما الیھم احتاجت اذا الخالفة ونجدة بغداد
في ھذا  موقفھم ووضح حیث  المستعین  الخلیفة عھد 
دارت التي والحرب وطبرستان بالكوفة الزیدیین ثورة
بارزا دورا الطاھریون لعب فقد والمعتز المستعین بین
یتمتعون كانوا أنھم أي المعتز وبیعة المستعین خلع في
مجریات واضح في لھم دور بغداد وكان كبیر في بنفوذ

. الفترة تلك خالل وقعت التي األحداث

: والمراجع المصادر

بين الوسطى آسيا في العربية والحضارة - االسالم أحمد محمود حسن د. : (1)
ص60. - -1968م القاهرة العربي- الفكر دار والتركي- العربي الفتحين

. – ص60 المصدر نفس  : (2)
مرجع سابق- ص61 – محمود أحمد د. حسن : (3)

الشرق- ص7. المستقلة في االسالمية الدول – الفقي عبدالرؤوف د.عصام : (4)
مرجع سابق- ص61 – محمود أحمد د. حسن : (5)

1326هـ – القاهرة ج8–  والملوك- االمم تاريخ   – " جرير بن  الطبري"محمد : (6)
ص581. -

ص581 ج8- - الطبري : (7)
–- ص7. د.عصام عبدالرؤوف الفقي : (8)

. المصدر- ص8 : نفس (9)
.239، 238 ص 1916م - القاهرة – العباسية– تاريخ الدولة الخضري – : (10)

ص63 محمود -  أحمد حسن (11) : د.
. ص507 ج9- الطبري- : (12)
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اِّـؤرخ نوستالجيا

عبد اهللا المغربي والكاتب الروائي و ولد المؤرخ
تعلیمھ تلقى أزمور. بمدینة 1933 سنة العروي
العالي تعلیمھ و تابع المغربیة الرباط العاصمة في
الدراسات معھد  وفي سربون جامعة في  بفرنسا
سنة حصل باریس.  الفرنسیة بالعاصمة السیاسیة 
شھادة وعلى السیاسیة العلوم شھادة على 1956
على ثم 1958 سنة التاریخ في العلیا الدراسات
سنة وفي .1963 عام في اإلسالمیات التبریز شھادة
االجتماعیة “األصول بعنوان أطروحة قدم 1976
وذلك ”1912-1830 المغربیة: للوطنیة والثقافیة

السوربون1. من الدولة دكتوراه لنیل

اسم تحت 1964 سنة النشر العروي اهللا عبد بدأ
اإلبداعي نتاجھ احتوى الرافضي) اهللا مستعار (عبد
تاریخ وفي اإلیدیولوجي  النقد في دراسات على
النصوص من  العدید أیضا و واألنظمة األفكار
المجالت: من مجموعة في أعمالھ نشر الروائیة.
عربیة دراسات (بیروت)، مواقف (الرباط)، أقالم
دیوجین ،Les temps modernes (بیروت)،

(باریس).

العروي عبد اهللا
المؤرخ

والفيلسوف
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أعمالھ
فلسفیة دراسات أوال:

.1970 والنشر، للطباعة الحقیقة دار بیروت، رودنسون، مكسیم وتقدیم عیتاني، محمد تعریب المعاصرة، العربیة اإلیدیولوجیا §
(4ط) .1973 الحقیقة، دار بیروت, التاریخي, والفكر العرب §

العرب، 1974. أزمة المثقفین §
.1977 المغربیة، الوطنیة أصول §

.1980 الفارابي، دار بیروت، اإلیدیولوجیا، مفھوم §
(4ط) .1981 الفارابي، دار بیروت, الحریة, مفھوم §
(4ط) .1981 الفارابي، دار بیروت, الدولة, مفھوم §

(3ط) .1983 التنویر, دار بیروت, التاریخ, منظور في ثقافتنا §
ص, (3ط) . 174 الجدیدة, 1984, مطبعة المعرف الرباط, المغرب , § مجمل تاریخ

الساقي، 1990. دار وماكیافیللي، ابن خلدون §
.1992 تاریخیة، مقاربات §

.1992 العربي, الثقافي الدار البیضاء, المركز جزءان, التاریخ, مفھوم §
.1996 العربي، الثقافي المركز البیضاء، الدار العقل، مفھوم §

.1997 العربي، الثقافي المركز ،(Islamisme Modernisme Liberalisme) بالفرنسیة §
المطبعة – العربي الثقافي المركز الثاني”، والحسن “المغرب ،(Le Maroc et Hassan II – un témoignage) بالفرنسیة §

.2005 كندا، الجامعیة،
.2008 المغرب، كتاب اتحاد تعلیقات، منشورات في 2005/12/15، نشرت مع ألقیت محاضرة التحدیث، عوائق §

أدبیة أعمال ثانیا:
طبعات) 3) المغربیة, 1971. النشر دار البیضاء, روایة, الدار الغربة: §

(3ط) .1978 المغربیة, النشر البیضاء, دار الدار روایة, الیتیم: §
.1986 العربي, الثقافي المركز البیضاء, الدار روایة, الفریق: §

.1998 العربي، الثقافي المركز البیضاء, الدار روایة, غیلة: §
ذاتیة سیرة ثالثا:

.1989 الثقافي العربي, المركز البیضاء, الدار سیرة ذاتیة, أوراق: §
.2001 العربي، الثقافي المركز البیضاء، الدار یومیات، - الصباح خواطر §

العروي عبد اهللا
المؤرخ

والفيلسوف
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قدیمًا الموانئ ألحد صورة دبي
صورة یرجع تاریخھا لسنة 1948

سنة 1948 دبي في صورة للسوق
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دراسات

خلألَـاـ خؤهجلأل, جمحنخؤ
خؤالططط�ططة هرجل ىلرطخْ
خحنسططططخحلـرطططخضططش

وتحلیل دراسة
العرض ھذا خالل من نود, التي الرسالة ھذه
في الباحثین على بالغریبة لیست دراستھا, السریع
الموحدین تاریخ و عامة الوسیط المغرب تاریخ
اخرھا مرات نشرت عدة الخصوص. فقد وجھ على
جدیدة من مجموعة “ عزاوي احمد ضمن اطروحة
و بالرغم لالسف لكن و .(1) الموحدیة “ الرسائل
یكتفي اذ تذكر دراسة  بایة فلم تحض اھمیتھا من
ملحقاتھم في بوضعھا لھا  الناشرون  و الباحثون
علیھا كما فعل التعلیق القلیلة االحیان بعض في و
الرسالة ھذه اثارت ولقد اعاله. المذكور الباحث
الدولة لبنیة  “ دراستي عند مرة الول انتباھي
عندئد لي ظھر و دكتوراه, كمشروع “ الموحدیة
بن المھدي فترة بین ما نوعیة نقلة تمثل انھا
المؤمن عبد  الخلیفة حكم  تمكین  بدایة و  تومرت
للدولة “ دستورا “ سنرى  وكما  فعال ستعتبر  و

حتى نھایتھا. بھ الموحدیة یقتدى
 

الرسالة ھذه على اسماء عدة المؤرخون اطلق
یلقبھا برمتھا اوردھا  الذي  القطان  فابن  البرنامج,
الجامعة بالرسالة “ مرة و “ العدل برسالة “ مرة
الصالة صاحب  ابن اما .(2) “ االوامر النواع
“ المنكر عن النھي و العدل رسالة “ احیانا فیسمیھا
ابن في حین .(3) الوصایا “ الرسالة ذات احیانا “ و
الرسالة ھذه جمعت “ محتواھا قائال یلخص عذاري
.(4) “ الریاسة و السیاسة و الفضل, و العدل قوانین
انشاء من سابقة اخرى رسالة ھناك نشیران و ھذا
“ المنظمة بالرسالة  “ تعرف  تومرت ابن  المھدي
تلك خصوصا و الموحدیة القبائل الى ارسالھا یثم كان
عبد الخلیفة مثال الحقھا قد و بالدعوة. العھد الحدیثة
یدعوھا جزولة قبیلة الى اخرى رسالة مع المؤمن

وبالرغم من الموحدي (5). الى الصف االنضمام الى
(الرسالة الرسالتین البین ما بین و الكبیر االختالف
عبد المؤمن ان فالواضح العدل), رسالة المنظمة و
ھیكل لتغییر االولى لمساتھ وضع في  یرغب كان
لبسط بدایة الموحدیة. وھو في نفس الوقت االدارة

و سلطتھ كخلیفة. نفوده

ابوجعفر انھ على المؤرخون اجمع فقد كاتبھا اما
انتقل الذي الصقیل المرابطي الكاتب عطیة ابن
541ھـ سنة مراكش فتح بعید الموحدین خدمة الى
الماسي. الھادي  ثورة على القضاء بالضبط عند و
عبد ان یرون الباحثین من  عددا ان ھنا نشیر و
عن یبحث لھ كان بھ عطیة ابن اتصال المؤمن قبل
عطیة ابن على  الصدفة بمحض تعرف قد  و كاتب
ھذا وقد نكبتھ. تثم الى ان خدمتھ في الذي سیبقى
عطیة ابن نعت على التقلیدیة  االرسطغرافیة  دابت 
المؤمنیة, لكن ھذا الدولة في ووزیر بانھ اول كاتب
والرسائل التي ایدینا التى بین القرائن الطرح تخالفھ
المؤمن عبد الخلیفة خطاب “ بالخصوص و وصلتنا
الجلیل مؤخرا االستاد نشره و الذي “ مراكش بفتح
زال مجھوال, ما الخطاب ھذا كاتب ان بنشریفة (6).
لرسالتھ تفحصنا خالل من یظھر یقال الحق و لكنھ
فلماذا عطیة. ال اسلوبا من ابن و مكانة یقل ال انھ
اغفلتھ المصادر ولماذا اذن المؤمن ؟ عنھ عبد تخلى
االن االسئلة ھذه عن االجابة تسعنا ال ؟ الوسیطیة
ربما اخرى مصادر العثورعلى  الى  معلقة تبقى و

الغموض. ھذا ازالة على تساعدنا
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الصالة صاحب ابن من كل یحدد
عذاري ابن وكذلك القطان وابن
كتابة تاریخ بسیط, اختالف مع
543 االول ربیع 16 في الرسالة
االنتباه یثیر ما ان اال ھـ(7).
الجمان نظم  “ صاحب  كون ھو
في الحولي اسلوبھ من بالرغم “
و على حیثیات اطالعھ و الكتابة
ضمن یقحمھا فھو الرسالة تاریخ
فقرة في  524ھـ سنة حوادث 
المؤمن] [عبد  امره   “ عنونھا
نھیھ و بالمعروف عنھ رضي اهللا
نھجھ و عدلھ, المنكرو عن
ان .(8) فضلھ “ الحق و مناھج
بمثابة ھو  ھذا القطان  ابن  طرح
احقیة على وتاكید باولویة اعالن
دفاع لكن بالخالفة, المؤمن عبد
ننسى فال . متاخرا  جاء  المؤلف
كتابھ یؤلف  كان القطان ابن  ان
الخلیفة المرتضى رغبة الرضاء
سلسلة سالطین في االخیر قبل ما
في الطرح ھذا و الموحدیة. الدولة
لم بالذات الفترة ھذه في و ذاتھ حد
ھناك من یعد لم اذ یبرره, ما یعد لھ
المؤمن عبد  ال احقیة عن  یسال
كانت الدولة لكون نظرا بالخالفة
ایامھا و بل  االخیر مخاضھا في
الحالة و لنا ویحق معدودة. جد
وا ظروف  عن نتساءل ان ھذه 

؟ الرسالة ھذه كتابة سباب

ازاء التام المصادرالصمت تلزم
فابن الرسالة,  ھذه كتابة دوافع 
فقط فیھا ینوه ذكرنا كما القطان
ویؤكد واخالقھ. المؤمن عبد بعدل
عطیة ابن من طلب الخلیفة ان
یؤدي كان عندما بتینمل انشاءھا
ابن المھدي  لقبر الزیارة واجب 

صاحب ابن یضیف وال تومرت.
من الباقي السفر في الصالة
شئ اي “ باالمامة كتابھ “ المن
السكوت ھذا ازاء  و السرد.  لھذا
عذاري ابن  روایة تظھر المطبق 
بعض تبرز و الضوء  لتلقي

الرسالة. لھذه الخفیة الجوانب

صاحب یفصح االولى الوھلة  من
السبب عن “ المغرب البیان “
رایھ, حسب الوحید, و الرئیسي
فتحت عنوان الرسالة. لكتابة ھذه
الرسالة ھذه كتب سبب ذكر “
المؤلف یورد “ البلدان الى
عبد المھدي, اخوي تحركات
باشبیلیة المشینة وعیسى, العزیز
بالمنطقة. الجائر عبثھم و
عن نقال عذاري ابن ویضیف
احد (من الصالة  صاحب ابن 
... “ یلي ما الضائعة) االسفار
ففسدت الدیار سوء, كانوا قوم و
حال ساءت و مدة, اقرب في
المؤمن عبد و  بھم, اشبیلیة  اھل
بھ, لھ رفع  حتى  ذلك  یعلم  ال
كلھا االندلس لبالد بالكتب  فامر
الموحدین طاعة  تحت كانت  التى
المظالم رفع و  العدل  بتمشیة
ابن كان واذا .(9) “ الجور و
االمور اختصر قد الصالة صاحب
من فابن عذاري, وبالرغم كثیرا,
المنشور, النص في الخروم بعض
العمال قاتمة صورة لنا یرسم
ادت باالندلس  المھدي اخوي
الفتن كثرت و القالقل اثارت الى
الى برحیلھما اال تھدا لم التى و
جدید بوال  تعویضھما و مراكش 
سلیمان. بن یوسف یعقوب ابو ھو
من تبرمھ یخفي ال المؤلف بل ان

اصحابھا یتھم و  االعمال ھذه
الصدد ھذا “. وفي بالمجرمین “
االولى الثالث الفقرات ان اعتقد 
بنا اتصل وقد (من الرسالة من
اخوي تھم افاك) او اثیم الى
تذكرھم لم ان و بالحدیث المھدي

عالنیة.

المغزى بوضوح یظھر  اذن ھكذا
الروایة ترید ال  الذي الخفي
فاعمال عنھ.  االفصاح الرسمیة
التي ھي التخریبیة امغار اھل
الى المؤمن  عبد بالخلیفة دفعت 
و الرسالة ھذه بكتابة  االسراع
خصوصا االقالیم كافة الى ارسالھا
في و االوضاع. لتھدئة االندلسیة
خلفیات فھم یمكن فقط الحالة ھذه
لقبر للخلیفة المفاجئة الزیارة ھذه
القطان فابن تومرت. ابن المھدي
یرى الرسمیة السیاسة مع تمشیا
الوجھة ھذه من   “ المقصود ان
المھدي زیارة قبر المكرم المباركة
عھد لتجدید عنھ تعالى اهللا رضي
لزم الیھ شوق  شفاء تقادم, و بھ
مسجده بناء في النظر و الزم, و
العلیة الحضرة ومن ,“ المكرم
لكن الرسالة. ھذه ارسال ثم تینملل
فنعتقد ھذا الطرح االخیر قبلنا اذا
لعبد المباغتة الزیارة  ھذه ان
لم الموحدیة الدولة لمھد المؤمن
عنھ یفصح ما  منھا الغرض  یكن
انما كانت ابن القطان, و ویدلي بھ
التي والقبائل المنطقة حس لنبض
امغار. تساند اھل المحتمل ان من

باالحرى التعرض لموضوع او قبل
الى نشیر الرسالة, ھذه مواضیع
طول اوال : اھمیتھا یبرزان امرین
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صفحة عشرة من ستة یقرب ما یمتد على اذ الخطاب
عادة التي رسائل الفتح المطبوع, وحتى النص من
لكن الحد. ھذا الى احداھن تصل لم طویلة تكون ما
لعبد فتحا الخطاب اعتبارمناسبة كتابة ھذا یمكن اال

؟ امغار بني نفود لتقھقر وبدایة المؤمن
موحدیة رسالة  اول امام  فنحن  االھم,  ھي و تانیا
العالمة(10). في الممثل الخلیفة توقیع تحمل رسمیة
عن ال و العالمة ھذه نوعیة عن الرسالة و لم تفصح
ھذه ان نجزم نكاد لكن داخلھا, مكانھا و موضعھا
مند اعتبرت التي و وحده” هللا والحمد “ ھي العالمة
ونعلم الموحدیة. رمزا للسیادة الحدث و التاریخ ھذا
توقع الخطابات ستبقى السیاسة, ھذه على حفاظا انھ

الى نھایة الدولة. بھا

في شدیدة  بلھجة و  الرسالة تبدا االفتتاحیة,  بعد
وال اهللا یتقون ال “ بانھم تعبرعنھم من تقریع 
المھدي اخوة راینا حسب ھم الذین و “ یخشونھ
الرسالة تفیدنا ال و الھرغي. یصالتن عمھما ابن و
التي التخریبیة االعمال و االمور ماھیة معرفة في
ھؤالء ان نقرا ان نستطیع لكن امغار, اھل بھا قام
االبشار. و االموال على باھوائھم “ یتسلطون كانوا
االنتشار, اقبح  الناس باعراض بالقتل ینتشرون  و
محلھا, غیر  من المسلمین حرمات یستحلون 
یضیفون و حلھا, و الشرع عقد نقض الى ویسارعون
و محلھا, غیر في ریاءا و بطرا الغلظة و الشدة
شواھق تضعف ما المظالم وجوه من یبتدعون
فواحش االثار من یستنبطون و حملھا, الجبال عن
قتل الى یتسببون و الجلھا المؤمنین تذھب نفوس ما
و اعراضھم اموالھم استباحة عن فضال المسلمین
الیھم یضیفونھا مزورات و ینشئونھا, بتلبیسات
تعالى اهللا حق اھتضام الى  وینظرون  ینسبونھا, و
یسعون و یحسبونھا, یعدونھا ظلما و باباطیل فیھم
یعیثون و موجعة, قاطعة بكل نفوسھم استئصال في
ولربما .(11) “ منتزعة للقلوب غاصبة بكل فیھم
ھذه الرسالة, على “ المغرب البیان صاحب “ اطلع
المعنى نفس تحمل ایجازھا, من بالرغم فعباراتھ
العزیز (عبد  ایدیھما استطالة …من “ : یقول  اذ
االندلسیین على و (اشبیلیة) اھلھا على عیسى) و
اخوي المھدي باشبیلیة من و طھر المجاورین لھا,

و اخد االموال الدماء, اباحة و في قتل الناس مذھب
الخلیفة توعد ھذا و بالرغم من اتصال االعتداء “. و
فلم بالعابثین, النكایة و المخالفین بعقاب الشدید

امغار. اھل حق ایة عقوبة في المصادر تسجل

الخطوط العریضة  وضع الى الرسالة ذلك تنتقل  بعد
اصالح اداري على “ مبني للدولة الجدیدة لدستور
شرعیة الضرائب الغیر بالغاء عبد المؤمن فیبدا .“
للمراسي تحجیر و قباالت و مكوس و مغارم “ من
ان انواع بل االمبراطوریة, ارجاء تفشت في التي “
بالخلیفة حدى مما مراكش بالعاصمة ظھرت قد منھا
و ھذا في شئ من االفتیات كان و اذا “: القول الى
بعد حكم في ھو فیمن االمر فكیف نحن على اقتراب,

اغتراب”. و عنا
مازال الموحدیة الضرائب موضوع ان یقال والحق
للحدیث المجال ھنا ولیس كبیر غموض یعتریھ
الخلیفة تحذیرات ان نشیر بالمقابل لكن ,(12) عنھ
تطبیقھا. وثم صاغیة اذنا وجدت قد الصدد ھذا في
و بحقده المعروف “ المشتاق نزھة “ فصاحب
لھم انتقاصا ینعثھم الدین للموحدین انتقاده شدة
عبد عھد في اختفت القباالت ان یؤكد بالمصامدة, 
طلبت قد الموحدیة االدارة ان یرد ولم المؤمن. ھذا
(1159/554) تونس فتح غایة الى رعایاھا من

االعشار. و غیرالزكاة ضرائب
ان  الخلیفة یفت لم الضرائب, بموضوع وارتباطا  
یتجرؤون المخزن الذین اعوان عمال و بعض یتوعد
ویحملونھم حق و المسافرین بدون التجار تغریم على
االعمال انكرھذه قد الخلیفة  واذا كان یطیقونھ. ال ما
على ادلنا قد بالمقابل فانھ التعسفیة االجراءات و
المتمثلة في الموحدي للمخزن الفعلیة بعض المھام

القبائل. وتحركات التجار و المسافرین مراقبة

حدثا ویعتبر الرسالة ھذه بھ جاءت ما ابرز من لعل
كتب التي بالظرفیة قورن ما اذا قصوى اھمیة ذو
االعدام و القتل لعقوبة تقییدھا  ھو الخطاب فیھا
االطالع و الخلیفة استشارة بعد اال علیھ وعدم االقدام
فھذا زاویة اخرى ومن .(13) حیثیات الجریمة على
حكام لنفود تقلیص بمثابة  جھة  من ھو االجراء
اخرى جھة من و الموحدیة والة العماالت و الجھات
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عبد ومكانة لسلطة ھوتقویة
ھكذا الحاكم. الجھاز داخل المؤمن
و سائد معتقد ھو لما خالفا و اذن
ینتظر لم االول فالخلیفة الموحدي
تعیین عند ,550/549 سنوات
وتنصیب للعھد كولي محمد ابنھ
لالقالیم, عماال االخریین السادة
السیاسي. ان مشروعھ لكي یظھر
واضحة تتجلى المؤمن عبد نوایا
المحرر الخطاب ھذا ثنایا في
بعد فقط سنتین في1148/543
القضاء و مراكش العاصمة سقوط

المرابطیة. الدولة على
التي االداریة القضایا بین من
نجد الرسالة ایضا لھا تتعرض
یحق و الموحدي. البرید معضلة
االھتمام ھذا عن نتساءل ان لنا
الموضوع. بھذا للخلیفة المفاجئ
الموحدي البرید وصل فعال ھل
تدخل اوجبت متردیة درجة الى
حد لوضع  بنفسھ المؤمن عبد 

؟ لمشاكلھ
ھذا عن معلوماتنا ان اجماال
ھزیلة جد تضل الموضوع
صورة برصد والتسمح
فقط یشیر فالخطاب  لھ.  واضحة
ینعثھم من الى التھمة باصابع
للكتب الحاملین بالرقاصین” “
والذین الرسمیة الرسائل و
الرعیة و الناس على یتطاولون
طاقتھم فوق ھو ما یكلفونھم و
الموحدي المخزن ان من بالرغم
یحتاجونھ ما لھؤالء یؤمن  كان
مؤونة. و زاد من تنقالتھم اثناء
الى عابرة اشارة وباستثناء
الثقات اختیارالرقاصین ضرورة
البرید یبقى المسافات وتحدید
االقل و عشوائیة االكثر المجال 
الموحدیة االدارة داخل تنظیما
من عدم جداوتھ ادل على ذلك وال

التي العدیدة التورات القضاء في
الموحدي. التاریخ عرفھا

االداریة, االعمال ھذه جانب  الى
ببعض الدستور الرسالة ھذه تھتم
نخص و االجتماعیة الخدمات
(استرقاق الرق ظاھرتا بالذكر
الخمور(شراب وتداول النساء)
ببعض یدلي فالخطاب الرب).
االسواق اقامة عن المعلومات
تقات. امناء بواسطة وادارتھا
النخاسة تجارة  ان  ویظھر
رائجة كانت االماء خصوصا سوق
مما دب تعاطاھا كل من ھب و و
تقنینھا محاولة الى بالخلیفة حدى
لتجارتھا رخص بوضع ذلك و
حاكم اذن على الحصول وبعد
ابدى كما  الشیوخ. و الجھة 
الغنائم بیع في عدم رغبتھ الخلیفة
بعد اال النساء) (خصوصا االسرى

موافقتھ. اخد و استشارتھ
نتذكر زلنا الخمورفما بشان اما
تومرت ابن المھدي حملة
لقنانھا, كسره و  ضدھا الشعواء
یقلع ان یستطع لم انھ یبدو لكنھ
دفع ربما الذي الشئ جدورھا
اعادة الى المؤمن عبد بخلیفتھ
المثیرة االشربة بین ومن الكرة.
الذي الرب شراب  نجد  للشكوك
ان  “ االستبصار “ صاحب یرى
نظرا التعاطي لھ المصامدة كثیري
.(14) درن جبال  برودة  لشدة
فیھ والمالحظ ان الرسالة لم تات
“ : اذ تقول شاف ومقنع بجواب
غیر كان وما اباحوه, منھ حل فما
اراقوه اصال و فرعا و قطعوه ذلك
واضحة الغیر  الوضعیة ھذه  .“
الوخیمة النتائج  بعض لھا  كانت
الذي محمد و الخلیفة ان ابن منھا
لصالح تنحیتھ تمت للعھد ولیا كان
المفرط بسبب تعاطیھ یوسف اخیھ

تقیئھ الى ادى  مما  الرب  لشراب
الخلیفة موكب وفي المال امام
التي نتذكرالتھمة  كما  .(15)
الكومي السالم عبد الوزیر وجھھا
في الخلیفة ابناء من لمجموعة
التي و  الخمور یتعاطون كونھم 
ھذا. الرب شراب  سوى  تكن لم
متداوال ھذا الشراب بقي كل على
و فترة المنصورالذي سیحرم الى

.(16) نھائیا تداولھ یمنع
من بدعوة الرسالة  ھذه  تنتھي
ارسالھا و استنساخھا الى الخلیفة
الموحدیة, الوالیات كافة الى
انھا لما وصلت ویشیر ابن عذاري
اھل على بحثوا “ اشبیلیة الى
في االعمال, االشغال, المتصرفین
االعتراف, و باالقرار واجدوھم
و علیھم البحث  في بالغوا  و
ظھر رجلین فقتلوا منھم االنصاف,
الفساد و الظلم, و الفسوق علیھما
احدھما فوجد  الجرم, و االثم  و
االخراسترابت و مختون غیر
یشتغالن وكانا الظنون, علیھ
الغش منھما فظھر الفطرة, بقبض

“ االمارة و للخالفة

العرض ھذا ختام في
الرسالة ھذه الموجزنشیران 
یحتدى موحدیا دستورا اصبحت
على السیر الخلفاء ویحاول بھ
الثاني الخلیفة  اعاد فلقد منوالھ. 
1166/561 رمضان في صیاغتھا
ان كما الموحدیة, مقرونة بالعالمة
المامون و المستنصر الخلیفتان
ھذا في  و نھجھا. على صارا 
ابن ان نذكر ان یفوتنا  ال الصدد
ما یربطان الخطیب ابن و عذاري
الخطاب والمجاعة ارسال ھذا بین
ھذان زمن البالد عرفتھا التي 

الخلیفتان.
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14-12 خالل الرباط في انعقدت سامیة مولویة رعایة تحت
األبیض والبحر "المغارب الدولیة الندوة الجاري نونبر
التي استغرق اإلعداد العثماني" العصر المتوسط الغربي في
للبحث الملكي المعھد بین ما بالتعاون سنتین من أكثر لھا
والفنون التاریخ  في األبحاث ومركز المغرب  تاریخ في
واسعة وبمشاركة ارسیكا باسطنبول اإلسالمیة والثقافة

وأوربیین. وأتراك عرب لباحثین

د. یرأسھ الذي «ارسیكا»، لمركز  الممیز للحضور وكان
الذي للقاء مسبوق غیر  زخم إعطاء في  أثره ارن، خالد
عالقة حول أكادیمي توتر الى اللحظات بعض في تحول

العثمانیة. بالدولة األقصى المغرب

العالقات ارن د. تناول للندوة االفتتاحیة الكلمات  ففي
النظر "إعادة وتمنى التاریخ عبر المغربیة العثمانیة
الوثائق من یكشف ما  ضوء في جدید من  وتقییمھا فیھا
ضوء في الموضوعیة" "النظرة أن تأكیده مع العثمانیة»

العالقات". توطید في "ستساھم العثمانیة الوثائق

عبدالرحمن المعروف المغربي الباحث كان المقابل وفي
المغرب إن بالقول األخرى النظر وجھة عن یعبر المودن 

تأثر انھ اال العثماني» الفضاء من جزءًا یكن لم «وان 
لھ. المجاور العثماني بالمجال

تم مختلفین موقفین الى ألمحت التي الكلمات ھذه وبعد
تضمن والذي «ارسیكا» مركز أعده الذي المعرض افتتاح
العثمانیة الدولة عالقات تستعرض مختلفة عثمانیة وثائق
التي األولى الوثیقة األنظار ولفتت األقصى. المغرب  مع 
حول ھذا نقاش من الندوة دار في ما أھم الى كانت مؤشرًا
المستوى على ھذا المغرب مرة في ألول أثیر الموضوع الذي
وتضمنت العثمانیة. بالدولة المغرب عالقة االكادیمي:
السلطان من 1567 غشت في مؤرخة رسالة الوثیقة
تفید عبدالمؤمن السعدي االمیر الى الثاني سلیم العثماني
(كما فاس» على «حاكمًا تعیینھ على السلطان موافقة بعدم
من بدًال األقصى) المغرب تسمي المغربیة الوثائق كانت
والده قبل من تعیینھ تم ألنھ وذلك عبداهللا الغالب الحاكم أخیھ
الرسالة أن ھنا المالحظ ومن القانوني. سلیمان  السلطان 
كانت التي العالقة بھذه یوحي بما وختمت بالعربیة كتبت 
السلطاني العالي الشریف مرسومنا «ھذا آنذاك: موجودة
في ومطاعًا نافدًا زال ما الخاقاني السامي المنیف وأمرنا
والصلحاء والمغارب أرسلناه الى العلماء الفضالء المشارق

ئخْ ًال هشآلخإلـصجلُّجلطح ـٍشخء
حن�َرَّأل_ سخرهخ� خلوحمز

االرناؤوط م. محمد
- االردن آل البيت جامعة في أستاذ التاريخ الحديث
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ودیار فاس بإقلیم اإلسالم وأھالي والكبراء األمراء وجمیع
المباركة». تلك األرض توابع سوس وسائر وبالد مراكش

للندوة الثانیة الجلسة على الموضوع ھذا سیطر وقد
األولیین الورقتین خالل من سواء وعثمانیون» «مغاربة 
مركز األبحاث في وللباحث الذھبي نفیسة للباحثة المغربیة
دارت التي القویة  المناقشات خالل من  أم بیات، فاضل 
نفیسة ورقة أن ومع الالحقة. الجلسات في  وحتى  بعدھا 
التي نشرھا العثمانیة الوثائق على أساسًا الذھبي اعتمدت
العربي»، المجال في العثمانیة «الدولة كتابھ في بیات
أنھا العثمانیة، إّال للدولة مغربیة تبعیة التي توحي بوجود
في المغرب. فالتدخل العثماني من الوجود أن تخفف حاولت
حد الى في رأیھا لم یصل في المغرب الذي حصل العثماني
السعدیین الحكام أن كما العثمانیة، بالدولة المغرب إلحاق
من كان ولذلك الى الحكم كمجاھدین وصلوا للمغرب الجدد
مثل كبرى إسالمیة بقوة الحاجة حین یستنجدوا أن الطبیعي

العثمانیة. الدولة

وثائق عثمانیة حامًال الندوة الى جاء بیات الذي فاضل أما
الشائع یدحض الرأي وثائق من معھ ما ذكر أن فقد جدیدة
خارج الذي بقي الوحید البلد ھو المغرب یقول «إن الذي

العثماني». الحكم

السعدیین االخوة بین الخالف أن من ھنا  بیات ویوضح
الى قاد الذي وعبدالملك ھو (الحاكم) وعبدالمؤمن عبداهللا
عبدالمؤمن االخوان لجأ فقد المغرب. في العثماني التدخل
سلیمان السلطان من وطلبا اسطنبول الى وعبدالملك
في العثمانیة الدولة ید إطالق مقابل دعمھما القانوني
المصالحة الى ودعا  ذلك رفض السلطان أن  اال المغرب
عبدالمؤمن وقتل أخیھ بذلك عبداهللا الحاكم علم ومع بینھما.
محمد الجدید الحاكم تحالف عندما اسطنبول انزعجت
الى اسطبول مادفع وھو اسبانیا، مع بالتحالف المتوكل
بتجھیز باشا رمضان العثماني الجزائر والي من الطلب
المطالب عبدالملك االمیر لدعم فاس الى عسكریة حملة
الى وباالستناد  .1575 في بالفعل تم ما  وھو بالحكم،
ابتداء انھ القول الى بیات فاضل وصل وثائق من مالدیھ
تتصرف العثمانیة  «الدولة كانت الغالب عبداهللا حكم من
كانت العثمانیة لھا»، إذ بّین أن الدولة تابع المغرب وكأن
تونس في الحفصیین مع تتعامل كما السعدیین مع تتعامل

مكة. في واألشراف

الباحثین بیات فاضل ورقة «تستفز» أن الطبیعي من وكان
بالتاریخ المختصین غیر المختصین أم من سواء المغاربة
بأنھا أمیلي حسن المغربي الباحث وصفھا فقد العثماني.
داعیًا واحد» مصدر «قراءة للتاریخ من و عوراء» «نظرة
األخرى المعاصرة بعین االعتبار أیضًا المصادر األخذ الى
في االستاذ اعترف  وقد وانكلیزیة.  وبرتغالیة  اسبانیة  من 
حتى یسمع  لم بأنھ بعفویة  الشابي  مصطفى  اآلداب كلیة
العثمانیة»، للدولة تابعًا كان المغرب «أن یعرف ولم اآلن
یدفع كان الذي آنذاك الكبرى القوى بین بالصراع ذلك رابطًا
العثمانیة الدولة مع والتحالف التقارب الى أحیانًا المغرب

العثمانیة". للدولة تابعًا یصبح أن دون "من

في للبحث  الملكي المعھد مدیر النقاش لتھدئة تدخل وقد 
في المشاركین محمد قبلي الذي تمنى على المغرب تاریخ
الماضي إسقاط وعدم بتشنج األمور  معالجة  عدم الندوة 
مابین التبعیة مفھوم تحدید على مركزًا الحاضر، على
الباحث تدخل السیاق ھذا وفي الدیني. وشقھ الدنیوي شقھ
كان یرسلھا التي الھدایا بین ممیزًا السلمي المغربي جعغر
رافضًا االتاوات، وبین العثماني للسلطان المغرب حكام
یكن «لم  إنھ حیث العثمانیة بالدولة مغربي ارتباط وجود 

عثمانیة». عملة وال عثمانیة رایة بالمغرب ال یوجد

كثیرة قیمة  بأوراق حفلت الدولیة الندوة ھذه أن  ومع
والمجتمع والعمران االقتصاد وتناولت الثالثین تجاوزت
ھذا الموضوع أن اال المتوسط، حوض في اآلخر مع والعالقة
یفرض بالمغرب بقي العثمانیة الدولة عالقة حول الذي أثیر
الختامیة حیث الجلسة حتى والكوالیس المناقشات نفسھ في
المغربي عبدالرحیم ھادئ المؤرخ بشكل من جدید تناولھا
المغربیة العالقات  في الجزائر «قضیة ورقتھ في بنحادة

العثمانیة».

كانت الدولیة الندوة ھذه مثل أن ھنا الواضح من وكان
الدولة بین العالقة حول تحضیریة  ورشة الى تحتاج
ال كي العثمانیة الوثائق الى باالستناد  والمغرب العثمانیة
طرح وقد أما المشاركین. بعض على «المفاجأة» تسیطر
الندوة أوراق نشر فإن المستوى ھذا على الموضوع ھذا
حول خاصة ندوة إعداد عثمانیة یفرض وثائق من فیھا وما

البحث. من حقھ بعد یأخذ لم الذي الموضوع ھذا

نونبر 2009 : السبت 21 موقع ھسبریس
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ؤخن�حمط ـخلوحمرخؤجلٍؤ حبمجهس ًال
_يه خؤهشآلخإل ُّخ�أل٥خيفَّجم

في بالرباط عقد دولي مؤتمر خالل عراقي، مؤرخ أثار
في العثماني قضیة قدیمة تتعلق بالوجود الماضي، األسبوع
في السادس عشر القرن في بالجزائر استقر المغرب، الذي
تشنھا الكنیسة كانت التي الصلیبیة الحروب مواجھة إطار
نحو تجاوز الحدود من ولم یتمكن اإلسالمیة، البلدان على
ودحض المؤرخ التاریخیة. الكتابات تقولھ ما المغرب، وفق
األبیض البحر حول  مؤتمر خالل بیات، فاضل العراقي
في للبحث المعھد الملكي نظمھ العھد العثماني في المتوسط
والثقافة والفنون التاریخ في األبحاث ومركز المغرب تاریخ
العثمانیین إن تقول التي  األطروحة باسطنبول، اإلسالمیة
الحدود عند توقفوا وإنھم تاریخھم، في المغرب یحكموا لم
وثائق تاریخیة، من خالل بیات، المغربیة. وأكد الجزائریة
لحكم خضع المغرب وأن ذلك، من العكس على األمر أن
األشقاء بین قام الخالف إن وقال العثمانیة، اإلمبراطوریة
الملك وعبد المومن وعبد الحاكم عبد اهللا السعدیین، الثالثة
فقد المغرب. في العثماني التدخل أمام الطریق مھد الذي ھو
وطلبا اسطنبول إلى الملك وعبد المومن عبد األخوان لجأ
لبالده السماح مقابل دعمھما، القانوني سلیمان السلطان من
ذلك رفض العثماني السلطان لكن المغرب، إلى بالدخول
بذلك الحاكم اهللا عبد الملك علم ولما المصالحة، إلى ودعاھما
ذلك، اسطنبول من فانزعجت المؤمن، عبد أخیھ بقتل  قام

إسبانیا، مع المتوكل محمد الجدید الحاكم تحالف بعد خاصة
الجزائر والي من تطلب أن إلى اسطنبول دفع الذي األمر
فاس مدینة عسكریة إلى حملة تجھیز رمضان باشا العثماني
في بالفعل تم ما وھو بالحكم، المطالب الملك عبد األمیر لدعم
فاضل وثائق وصل من لدیھ ما إلى وباالستناد .1575 عام
كانت الغالب اهللا عبد حكم من ابتداء إنھ القول إلى بیات
بین لھا»، إذ تابع المغرب وكأن تتصرف «الدولة العثمانیة
تتعامل كما السعدیین مع تتعامل كانت العثمانیة الدولة أن
لھا. في مكة، التابعین واألشراف تونس في الحفصیین مع
إذ المؤتمر،  خالل جدال العراقي المؤرخ ورقة أثارت وقد
«نظرة بأنھا أدلة من بھ تقدم ما متھما البعض علیھ رد
دون اإللمام واحد، مصدر من للتاریخ قراءة عوراء»، أو
فیما واإلسبانیة، والبرتغالیة االنجلیزیة األخرى  بالمصادر
بموضوع قبل من یسمعوا لم  إنھم  آخرون مؤرخون قال
مؤكدین العثمانیة، اإلمبراطوریة  لسیطرة المغرب خضوع
الصراع مع وفي إطار المغرب، أن معروف ھو ھو بأن ما
والتقارب التحالف یحاول آنذاك، كان العظمى الدولیة القوى
وقد لسلطتھم. خاضعا  یكون أن دون من العثمانیین  مع
القبلي، محمد المغربي المؤرخ  تدخل  الجدل ذلك استدعى
لتھدئة المغرب، تاریخ في للبحث  الملكي المعھد مدیر
مثل معالجة في التشنج عدم المشاركین من وطلب األجواء،
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بین ممیزا جعفر السلمي المغربي وتدخل الباحث تلك األمور،
العثماني، للسلطان المغرب حكام یرسلھا كان التي الھدایا
بالدولة مغربي ارتباط  وجود رافضا اإلتاوات،  وبین
عثمانیة ال رایة بالمغرب یوجد یكن «لم إنھ حیث العثمانیة
عثمانیة». عملة وال
بالمؤرخ «المساء» اتصلت الموضوع، ھذا ولتوضیح
المؤرخ أطروحة  فند الذي  الفیاللي، الكریم عبد المغربي
تثبت حقیقیة علمیة أدلة ھناك تكون أن نافیا العراقي،
إن الفیاللي وقال بالفعل. المغرب حكموا العثمانیین أن 
العثمانیین ألن صحیح، غیر العراقي المؤرخ بھ  تقدم ما
المغاربة وكان األشراف سلیلي المغاربة في  یرون كانوا
على یطلقون  جعلھم ما وھو بالخالفة،  أحق بأنھم  یرون
یطلقونھا العثمانیون كان التي السلطان، تسمیة الحاكم
یتحاشون العثمانیین  جعل الذي األمر حكامھم، على أیضا
عنصرا ھناك  أن الفیاللي ویضیف المغرب. إلى  الدخول
في وتفوقھم  للمغاربة، البحري األسطول بقوة یتعلق آخر
كانوا الفترة تلك في إنھم  بحیث  والحروب،  التسلح مجال
المتوسط، األبیض البحر في حربي أسطول أقوى یملكون
لمساعدتھ إلیھم لجأ أن سبق األیوبي الدین صالح أن كما
العثمانیین أن وأوضح المؤرخ المغربي الصلیبیین. رد في
على إسماعیل» موالي «جبوجت یسمى مكان في توقفوا
وبخصوص یتجاوزوھا. ولم المغربیة الجزائریة الحدود
وعبد المؤمن عبد لجوء حول العراقي المؤرخ قدمھ ما
الفیاللي قال والدعم المساعدة لطلب اسطنبول إلى المالك
التي الجزائر، طریق عن تركیا إلى بالفعل سافرا اإلثنین إن
مع نشب الذي الخالف إثر كالجئین قصیرة أقاما فیھا مدة

حیث لھما مساعدة قدم العثماني  السلطان  وإن شقیقھما،
الجدید الحاكم إشارة رھن ظلت عسكریة بفرقة أمدھما
المخازن. وادي معركة في  الملك عبد  مقتل بعد للمغرب،
«التاریخ صاحب التازي،  الھادي عبد  المؤرخ أما
المؤرخ أطروحة بدوره رد  فقد للمغرب»،  الدیبلوماسي
أن إلى یتطلعون دائما كانوا العثمانیین  إن وقال العراقي،
وھو الجزائر، من األطلسي المحیط منفذا على لھم یجدوا
متشبثا في تحقیقھ، إذ ظل الذي لم یساعدھم المغرب الحلم
إلى بالرجوع أنھ التازي وأكد ترابھ. ووحدة بسیادتھ
الموسوعات جمیع في المغرب عن كتبت التي الصفحات
العثمانیة اإلمبراطوریة بأن تقول التي العبارة نجد العالمیة
مصر مثل  اإلفریقیة، اإلیاالت جمیع على نفوذھا بسطت
التازي وأرجع المغرب. باستثناء  ولیبیا  والجزائر وتونس
األول أساسیین: عنصرین إلى المغربي باالستثناء أسماه ما
طیلة بھا تتمتع  المغربیة الدولة كانت التي القوة  یخص
مقومات یشكل أھم بشيء یتعلق والثاني التاریخ، مراحل
المغرب ظل أن إذ النقدیة،  العملة مستقلة، وھو دولة أیة 
الوطنیة عملتھ ما بعده محافظا على اإلسالم إلى ما قبل منذ
وحتى بل البالد، حكموا  الذین الملوك أسماء  تحمل التي 
عمالتھا وجھ على تكتبھا الدولة كانت التي الشعارات
في المغرب، یمكثوا لم العثمانیین إن التازي النقدیة. وقال
قبل أقل، أو أربعة أیام فقط مدینة فاس، سوى في وتحدیدا
والھزیمة، الخیبة ذیول وراءھم یجرون منھا یخرجوا أن
بأن یؤكد بالحبوس المتعلقة الوثائق على االطالع أن مضیفا
نقدیا تعویضا في المغرب عمالئھم أحد إلى دفعوا العثمانیین

القرویین. جامع أموال من

ٍخؤسخجمز ؤالسَآل خيحمٌُّّ َّْؤ ٍخيفحمـكه خهمجخ سخره
رخحنسخحلـخؤيخميال خ� خؤخلِّ ـخلحممم حب٥ رالءـرخؤي خؤشخم
رخؤمبض هالئآل كُ خ!ـخْ ٍإلجلهَّ جملَّْ خعخنق خؤخنجل

خؤ” ألٌخألئآلـخؤسجلجمُّخن لخجمحن خق ؤالهَّختط خؤهخصال ٍخؤنبيخ
. ًخـؤخنََّخسـيفَُّّالخختخ ٍؤـهخسئآلـألخنهال خحبخل»
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خؤرئحمِّ ألمب�ي خمُّخجمخس م خإلهئخنس ئآلخ خعالَّس ُّخؤ�حم إلنبحم
خؤحمْ ٍحنَّجمُّخـم خلجلحي رس خعالَّسٌّـذق خؤجلألنبٌّ خؤمبجلٌُّّ

هنبحم ـخؤشخألُ
غالب عنابسة.  د.

البكري مصطفى الشيخ حياة ترجمة .1
الصديقي

بن الدین كمال بن علي بن الدین كمال بن مصطفى ھو
الخلوتي، الحنفي، الدمشقي، البكري، الصدیقي، القادر عبد
شیخ صوفي الدین). (قطب البكري بالقطب الشھیر القادري
یلي كما الصدیق بكر ابي نسبھ إلى یرجع الخلوتیة، الطریقة

القدسیة": الرحلة في المحسیة "الخمرة مخطوطة في ذكره
بن  الدین كمال بن مصطفى الدین قطب المعارف، "ابو  
بدر بن القادر عبد بن الدین، محیي بن الدین كمال بن علي
شھاب محمد  الدین،  ناصر بن  دمشق نزیل محمد  الدین 
الخالق عبد بن عوض الدین بھاء بن الدین ناصر بن الدین
بن یعقوب بن یحیى بن الحسن بن یحیى بن المنعم عبد بن
ابن نوح بن محمد الروح عیسى بن داود بن أبي الدین نجم
بن وسلم علیھ صلى اهللا النبي سلطان مدینة طلحة الشیخ
المجتھد اإلمام السید ابن اهللا عبد محمد أبي اإلمام  السید
األعظم اإلمام بن الرحمن عبد الفضل أبي الصحابي
وأرضاه عنھ اهللا رضي الصدیق بكر أبي والخلیفة األكرم
كعب بن سعد بن عامر وابن عمرو بن قحافة أبي عثمان بن

علیھ وسلم"1 اهللا اهللا صلى رسول جد مرة بن قیم بن
في فروعھا لھا البكري أسرة آل أن لیندا شیلشر الباحثة تشیر
في توطدت مكانتھم 2 وقد ومصر واستانبول ودمشق. الحجاز

(ت. البكري الدین كمال بن احمد بفضل عشر السابع القرن
في قاضیا القضاء وأصبح في عالیة بلغ مرتبة الذي 1695م)
بعض یدخلون أصبحوا العثمانیین أن إلى إشارة وھذه دمشق.
القرن في المرموقة الدینیة المناصب إلى العرب العلماء
خلیل أن التراجم كتب وتذكر أعاله. المذكور عشر السابع
دمشق في االفتاء تولى قد 1759م) (ت. البكري اسعد  بن
1723م) طوق (سنة أبو عثمان باشا ضد الوالي ثورة وقاد
(في دمشق على والیا  العظم باشا إسماعیل بتولیة  وانتھت
مصطفى بن یبرز راح قد بقلیل ذلك قبل وكان عام 1725م)3
المشایخ اكبر من واحدا بوصفھ الصدیقي البكري الدین كمال
نخص الثامن عشر، القرن من األول النصف في والمفكرین

الخلوتیة. الطریقة نشر مجال في بالذكر
عرضھ .A)في H.Hourani) حوراني البرت عزا لقد
بروز الطریقة عشر، الثامن القرن في الصوفیة لالتجاھات 
الحركة من كل لبروز مھدت التي الحجاز في السمانیة
إلى السودان، في المھدیة والحركة إفریقیا شمال في التیجانیة

4. البكري الصدیقي الشیخ مصطفى تأثیر

في ولد قد البكري  الشیخ أن المعروف فمن نشأتھ  وحول
وتوفي 1688م) القعدة عام (1099ھـ/ ذي شھر في دمشق
1749م)5 (1162ھـ/ عام الثاني ربیع عشر ثاني في بالقاھرة

الثامن القرن  في وسوریا المقدس بیت من كل في  الخلوتیة الطریقة  نشر مسألة الدراسة ھذه في سنتناول 
المقدس (بیت بالمفھوم العام الشام في الدمشقي، الصدیقي البكري زیارات في ھذا الجانب انعكس كما عشر،

وسوریا).
علیھا من حصلنا قد كنا نفسھ، نادرة للمؤلف مخطوطات على دراستنا ھذه في ملحوظة بصورة لقد اعتمدنا
برینستون، جامعة وكذلك السعودیة، في المنورة المدینة في الدولة مكتبة بالذكر نخص المكتبات مختلف
لنشر الصدیقي بھ البكري قام الذي الجھد الوقوف على ھذه الدراسة من ھدفنا األساسي إن استانبول. وجامعة
في أیضا نشرت بأن الطریقة علما لھا، المجاورة المقدس واألماكن بیت إلى ووصوال سوریا في بدءا الطریقة

المذكور أعاله. القرن في أخرى وأماكن والحجاز من مصر كل
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كبیرة ترب خمس احدى وھي المجاورین، بتربة دفن حیث
الكبرى.6 بالقرافة المعروفة

كرامات "جامع 1932م)في كتابھ النبھاني (ت. یوسف ویذكر
القطب (األستاذ) عن تلمیذه نقال وفاتھ بخصوص األولیاء"

الحفني الذي سیرد ذكره:
وعاد من وستین عام احدى السید الصدیقي موالنا حج "ثم
فحان شھر، مدة  دخولھ عقب فمرض القاھرة الى  الحجاز
یتخلف أن الحفني استاذنا الشیخ  فأراد  البدوي7 السید مولد
فتوجھ الیھ بعدم التخلف، فاشار ألجل السید، إلیھ الذھاب عن
في الصدیقي وھو السید فتوفي الشریف، المولد استأذنا إلى
(1162ھـ) عام الثاني من شھر ربیع عشر الثاني لیلة المولد
مشھور ثم وقبره القاھرة8 مدینة خارج الكبرى بالقرافة ودفن
شھر في أستاذي لھ عمل وقد تضاعف األجور، بزیارتھ ثم

الرحال".9 الیھ شدت عظیما مولدا العام ھذا من شعبان
كمال والده توفي حیث یتیما، البكري مصطفى الشیخ نشأ لقد
فكفلھ أشھر، ستة عمره وكان تقدم ذكره اعاله، الدین الذي
القادر الصدیقي، عبد بن الدین كمال بن احمد ابن عمھ ورعاه

النوري.10 قرب البیمارستان داره، في عنده وبقي
في سوريا الصديقي 2. البكري

الصدیقي طلب البكري أن الشیخ ایلجر رالف یشیر الباحث
العلماء، مشاھیر  على ودرس  دمشق، في  البدایة منذ  العلم
الدكدكجي إبراھیم بن محمد  الشیخ المثال  سبیل على نذكر
بن واحمد  1720م) (ت.  االزبكي ومراد 1719م) (ت.
لدى ورد ما مصر وفي 1731م)11 (ت. الغزي الكریم عبد
الشیخ لھ الدرر"...وأجاز "سلك في 1791م) (ت. المرادي
المیت (ت. بابن الشھیر الدمیاطي البدیري محمد محمد بن
في عنھ العلم  تلقى إذا فیما بالضبط نعلم ال لكن 1727م).
المرادي یذكر جھة من وجدنا ألننا دمیاط مصر، أم في دمشق
زیارتھ دمیاط لدى مدینة یذكر أخرى جھة دمشق، ومن مدینة
ھناك وأقام دمیاط إلى سار ھناك ومن ... لدیھ:" ورد مصر
البدیري الشمس محمد عالمتھا عن واخذ بھا جامع البحر في
مصنفات (أي الستة  الكتب  علیھ وقرا المیت  بابن  الشھیر
للشیخین الصحیحان روایة وصحة، وھي المشھورة الحدیث
وابن والترمذي والنسائي داود ألبي والسنن ومسلم، البخاري

باألولیة".12 والمسلسل ماجھ)
اسماعیل عبد الغني بن الشیخ الشیخ مصطفى البكري والزم
ورجال العلماء مشاھیر من 1731م)13وھو  (ت. النابلسي
دمشق، في مدة علیھ الثامن عشر، وقرأ القرن في الصوفیة
(ت. عربي ابن تعالیم وفق لدیھ الصوفیة تعالیم عنھ اخذ حیث
المكیة) الفتوحات (مثل مؤلفاتھ اھم في وردت التي 1240م)
تعالیم عنھ اخذ وقد كثیرا، یمدحھ كان انھ المرادي ویذكر
القادریة الطریقة بالذكر نخص الصوفیة الحركات بعض

من ورد ما السیاق ھذا في النبھاني یذكر والنقشبندیة.14
اعناق في الحداد "السیوف كتابھ في الصدیقي للبكري قول
والیقظة المنام في اجازه انھ وااللحاد":"وذكر الزندقة اھل
القادریة مائتین، وبالطریقة على التي زادت ومؤلفاتھ بكتبھ
طریق اخذ انھ النبھاني:" لدى ورد وقد والنقشبندیة".15
الھندي باسعید محمد من ظاھر طریق طریقین: من النقشبندیة
(ت. البسطامي یزید ابي روحانیة من تلقاه باطن وطریق
قال سیدي النقشبندیة. طریق كبار من غیره عن 875م) او
الثاني. الطریق ھذا في خاطري "فتعلق : البكري مصطفى
وكلھم اعرف غالبھم جماعة بین مكان في مدة أني بعد فرأیت
البعض، وإنما عرفت اعرف الجمیع لم الصالحین، لكني من
وقع أو لي قیل برجل نائم وإذا عن یساري فالتفت تفرقوا ثم
فقلت تعالى عنھ، رضي اهللا أبو یزید البسطامي انھ سري في
فان نعلم وكما النقشبندیة".16 طریق عنھ آخذ حتى اذھب اذا ال
إلى األقرب النقشبندیة تعتبر أكثر الطرق الصوفیة الطریقة

السنة. اھل تعالیم
عن الخلوتیة  الطریقة اخذ انھ  حیاتھ  في التحول نقطة لكن 
(ت. الخلوتي الحلبي الدین  حسام بن  اللطیف عبد الشیخ
أذن ثم عّلمھ االسماء، الذي دمشق، 1121ھـ/1709م)17 في
البكري مصطفى  الشیخ فبایعھ لیخلفھ، بالمبایعة فیما بعد لھ
المرادي یشیر كما وفاتھ وكانت الخلوتیة، الطریقة على
الشیخ بایعھ طالب ثم  الدحداح18 مرج بتربة  ودفن  بدمشق 

المذكورة. للطریقة لھ خلیفة
المدرسة ایوان البكري سكن الشیخ السیاق ان ھذا في نذكر
تألیف في للعمل االنزواء ابتغاء (1707م) سنة الباذرائیة19
أھل لدى إلھیة دینیة وابتھاالت أدعیة بمثابة وھي األوراد 
الطریقة أتباع لدى خاص وبشكل عام، بشكل الصوفیة
نفسھ الصوفي على المرید یرتبھ ما ایضا الخلوتیة، نضیف
والعبادات. الذكر) (حلقات االذكار من تلمیذه على الشیخ أو

اثناء انھ المرادي لدى اعاله ورد المذكورة المبایعة حول
یقصد بھا  حجرة في ونزل المذكورة" المدرسة في مكوثة 
شیخھ المرقوم لھ وأذن واألوراد، باألذكار واالشتغال االنفراد
1708م) (1120ھـ/ عام أي عشرین سنة والتخلیف بالمبایعة
وسمعھ أوقاتھ، أزھر تلك وكانت حیاتھ في فبایع عاما اذنا
بصاحب إال عمره طول  یظفر لم الجنید الشیخ  یقول مرة
لھ فقال بالتمام؟ بمن یوصف ظفرتم انتم وكم لھ فقال ونصف
الحق فلبى، دعاه داعي المرقوم شیخھ إن اهللا، ثم شاء إن أنت
واجتمعوا علیھ الترجمة صاحب الى توجھوا تالمذتھ إن ثم
جمع وكثر أمره وذاع خبره فشاع عنھ البیعة أخذ وجددوا

وعشرین".20 اثنین سنة إلى جماعتھ
المقدس.21 بیت في انھ نشأ قال اخطأ عندما الجبرتي أن ویبدو
یعتبر رغم انھ الجبرتي لدى ورد ما یثبت لدینا دلیل ولیس
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ان یلتزم جدال المفروض ومن مؤرخا،
بالدقة.

البكري  الشیخ أن سابقا  ذكرنا لقد  
الخلوتیة الطریقة أخذ قد الصدیقي
الحلبي، اللطیف  عبد الشیخ من  إجازة
كیف أیضا نعلم ان المھم من لكن
الشیخ ھذا  الى  الطریقة ھذه  انتقلت 
على ساعدت التي الظروف ھي وما
الدولة في الخلوتیة تاریخ حول ذلك؟
حول عدیدة دراسات فھناك العثمانیة
ذلك الى اشار كما الموضوع، ھذا
Kissling, Martin, منھا نذكر
في العثمانیة  السلطنة  أن لنا  ویبدو  22

وجود شجعت  معینة زمنیة فترات 
دینیة ألسباب لیس الطرق ھذه مثل
ألسباب وإنما فحسب روحانیة أو
الصوفیة رجال تأیید نعني سیاسیة،
أعدائھم، لمواجھة وكسبھم للدولة
الثاني بایزید حكم سنوات بالذكر نخص
سلیمان فترة وكذلك  (1481-1512م) 
وحفیده 1566م) -1520) القانوني
وھذا 1895م).23 -1874) الثالث مراد
الممالیك فترة مع نسبیا یتشابھ األمر
الصوفیة رجال قربوا الذین مصر في
فان بالمقابل  لكن أیضا. الھدف لنفس 
القرن أوائل أي  األول سلیم فترة في
1520م) (1512م- عشر السادس
ومع الخلوتیة.  لنشر  جمود  فترة كانت 
وخاصة عشر السابع  القرن  مطلع
األول احمد السلطان حكم أیام في
آل سالطین وبعض 1617م) -1603)
محافظ تیار  بین الخالف نجد  عثمان،
ورجال الخلوتیة، العلماء المسلمین من
الذین السنیین العلماء نغفل ال وكذلك 
الدینیة وطقوسھم ممارساتھم  عارضوا
األمر وكأن السنیة، النظر وجھة من

السني. اإلسالم عن خروجا یعتبر
العثمانیین  السالطین فان اخرى جھة من
من والكثیر الصوفیة، الطرق ساندوا
مختلفة طرق  الى انتموا الذین العلماء 
في الخلوتّیة،  الطریقة بالذكر نخص 
السابع عشر، القرن من األول النصف

من الوھابیة، القریب نستثني التیار لكن
عارض الذي زاده، قاضي تیار مثل
اختالف على الصوفیة رجال ممارسات
الطرق حظیت ذلك عدا وما مذاھبھم،
العثمانیین. السالطین بتشجیع الصوفیة
مادة في .Fیشیر  D. Jong الباحث 
االسالمیة، المعارف دائرة في "خلوتیة"
االبھاریھ من فرع ھي الخلوتیة ان
محمد الدین كمال راي وفق الزاھدیة،
مخطوط في 1882م) (ت. الحریري
سالسل بیان في الحقائق وسائل "تبیان
استخدم من أول أن  ویشیر  الطرائق"
الخلوتي، عمر ھو "خلوتیة" مصطلح
الصدیقي البكري الشیخ  ان حین في
المذكور وھو شیخ كان األول أن یذكر
البالیسي الخلوتي الدین  نور بن محمد
اسم اطلق من  أول  ھو  (ت.1267م) 

الطریقة. ھذه على الخلوتیة
(ت.1371ھـ/ الكوثري زاھد محمد أما
بن القاھر عبد أن فیذكر 1952م)
الصدیقي البكري  محمد بن اهللا  عبد
السھروردي النجیب بابي المعروف
بناه في رباط دفن الذي (ت.1168م)، 
الذي ھو دجلة، نھر على خربة في
الصوفیة الطرق من العدید عنھ تفرعت
والخلوتیة والكبرویة المولویة مثل
قطب إلى انتقلت ثم وغیرھا، والجلوتیة
وعنھ 1194م)  (ت. االبھري الدین
الكیالني الزاھد إبراھیم الشیخ اخذ
محمد الشیخ تلقى ومنھ (ت.1255م)،
ومن ،(1267 (ت. الخلوتي نور بن
الطریقة تلقى نور بن محمد الشیخ ساللة
ومن (ت.1329م) الخلوتي عمر الشیخ
الشرواني یحیى الى انتقلت ساللتھ
الدین بھاء محمد والشیخ (ت.1464م)،
والشیخ 1474م)، (ت. االرزنجاني
خلیفة المعروف بشلبي الخلوتي  جمال

(ت.1494م).24
في الطریقة الخلوتیة بالنسبة لنشر نذكر
تالمیذ احد  ادریس  الشیخ  بان  سوریا، 
اول ھو  اعاله، المذكور خلیفة شلبي
في القرن نشر الخلوتیة في سوریا من

من أرسل حیث میالدیا، عشر الخامس
لنشرھا استانبول في الخلوتیة رجال قبل
قرة علي جاء قرنین، بعد ثم سوریا، في
(ت.1685م)25 أدرنة علماء احد باش
كانت حیث حلب، مدینة  وصل الذي
سوریا، في األول الخلوتیة نشر موضع
ھذه الحلبي اللطیف عبد تلقى وقد
رأسھ، مسقط حلب مدینة في الطریقة
لنشرھا، مدینة دمشق بعدئذ إلى وانتقل
البكري قدمنا للشیخ الطریقة كما فأجاز
ترجمتھ في المرادي ویذكر الصدیقي.
عن أخذ الطریقة انھ اللطیف الحلبي لعبد
(ت.1702م) االدرني مصطفى شیخھ،
اخذ الذي المرادي)،  وفق (االدرنوي 
أعاله.26 المذكور باش قرة شیخھ عن
الخلوتیة الطریقة بذور أن لنا یبدو إذن
مناطق في وكذلك األتراك عند  كانت
إلى انتقلت ثم ومن (القوقاس) القفقاز
انتشرت أنھا نعني العربیة، البالد

األتراك. بواسطة
رجال اسماء مواطن ان ذلك یؤكد مما
انتشرت الخلوتیة ان  تشیر الخلوتیة
االناضول بالد من وھي اماسیا من
في القرن استانبول الى الوسطى ومنھا
سبیل على نذكر میالدیا، عشر الخامس
(ت.1464م الشرواني یحیى المثال:
الجنوب في ولد الذي الحقا) سیذكر
شروان، والیة في القوقاس الشرقي من
الخزر بحر ساحل في باكو الى انتقل ثم
ھناك، ودفن القوقاس جبل منتھى في
وھو مختلفة امكنة في الخلفاء نشر وقد
ومحمد الخلفاء،  تعیین  نھج من  اول
سلطان الخلوتي المعروف بجلبي جمال
خلیفة بشلبي (المعروف االقسرائي
الرباني االتراك بلغة وتعني جلبي  او
االولیاء كبار في  یستعمل  وسلطان
ویعتبر اماسیا  في ولد وقد عندھم). 
والشیخ الشرواني،  یحیى خلفاء  من
المذكور الولي المعروف قراباش علي
بلد في االناضول في  ولد  الذي اعاله، 
الرأس)، األسود (أي قراباش یدعى
الطریق اخذ الذي ومصطفى االدرنوي
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اللطیف عبد ثم ومن استانبول، إلى وانتقل قراباش علي عن
دمشق، في ودفن حلب في  ولد الذي الذي  الخلوتي الحلبي
وھو القاھرة.27  مصر في االدرنوي  مصطفى من واخذ

ھناك. الى استانبول وتوفي انتقل االناضول ثم في المولود
یقم لم الحلبي، اللطیف  عبد  مع شیخھ تمت التي  البیعة بعد
أثناء الخلوتیة الطریقة نشر مھمة في األولى السنوات في
كان وإنما الباب، ھذا في متكتما كان حیث سوریا في وجوده
عام ففي سوریا، في المقدسة زیارة االماكن موضع اھتمامھ
تعتبر التي برزة28 قریة  بزیارة قام  1710م) (1122ھـ/
الذي المقام  نتناول وسوف  الیوم، دمشق  مدینة من ضاحیة 
تفاصیل سجل حیث الحقا. السالم  علیھ ابراھیم الى ینسب
والمقام.29 برزة زیارة في األسقام عنوان برء تحت رحلتھ
كما المقام لزیارة الداعي  وكان السالم) علیھ إبراھیم (مقام
للربعي ودمشق الشام كتاب فضائل عن البكري الشیخ ینقل
یستجاب ثالثة امكنة احد یعتبر المكان ھذا ان 1052م) (ت.
والمسجد امیة بني وجامع االربعین مغارة وھي الدعاء فیھا
قبل طریقھ وفي برزة.30 فوق الذي ابراھیم) مسجد (أي
الجبانة31 مثل المقدسة االماكن بعض زار الى المقام وصولھ
بكار. والشیخ  الدحداح ومرج البقرة صاحب علي والشیخ 
عدیدة اماكن زار قد البكري الصدیقي الشیخ ان المالحظ ومن
علماء بھ یؤمن  ما مع یتنافى وھذا العامة، قداسة عند ذات
مدى یظھر في أن من زیاراتھ رغبتھ ونفسر الھدف السنة،
العلماء بعض لدى معارضتھا  ظل في الزیارة،  استحباب

منھم. الحنابلة نخص المسلمین
شھدت معارضة أن الفترة المملوكیة المضمار في ھذا نذكر
المقدسة، األماكن وزیارة المقامات لتقدیس بالنسبة شدیدة
تیمّیة ابن أظھره الذي  الصریح بالموقف  ذلك تجّلى
التیار یمثل ممن (القلیل  تالمیذه  من وقسم (ت1328م)
ظّل في منھا، وموقفھ نھجھ  على ساروا  الذین الحنبلي)
في عبادات من ذلك یرافق وما المقامات، تقدیس انتشار
من وقسًما تیمیة ابن أما اإلسالمي. من العالم معینة أماكن
طرحوا فقد النبویة السنة وتشّددوا حسب نھجوا الذین تالمیذه
والحجج البرھان  قائم على جدلي ومنطقي بأسلوب المسألة 
والتجدیدات للبدع  المعارض موقفھم فأظھروا اإلسالم،  في
دینیة ألسباب الناس، عامة ربما  وجودھا على ساعد التي

وعقائدّیة.32 وسیاسیة ونفسیة
اول في  الراعي حسن  مقام زار البكري الشیخ  بأن نشیر 

1710م) في القدس عام( لھ زیارة
الصدیقي توجھ ایضا  (1713م)  عام  أي  عامین وبعد
من مدینة بالقرب عبد العال الراعي وولده حسن لزیارة مقام
االماكن زار بعض طریقھ ایضا قصدا للزیارة، وفي اریحا،
عنوان تحت رحلتھ سجل وقد عودتھ،  لدى كذلك المقدسة،

الراعي حسن سیدي زیارة في العوال المقامات برق "لمع
العال".33 عبد وولده

في بيت  الصديقي البكري مصطفى الشيخ  .3  
المقدس.

شاملة، تفاصیل ثمة یوجد ال مقدمة الدراسة، في أشرت كما
التي الدراسة (عدا الصدیقي البكري الشیخ حیاة حول
لكرم وبالعربیة ایلجر  لرالف  مؤخرا  باأللمانیة  صدرت 
بمثابة ھو التراجم  كتب بعض في وجدناه وما كرم)34  أبو
بالذكر نخص حیاتھ، في  المركزیة الجوانب  لبعض إیجاز
المثال سبیل على نذكر  إلیھا رحل التي  األماكن بعض
والعراق وطرابلس واستانبول، ومصر وفلسطین القدس
قد المعروف من  ألنھ المقدسة، الحجاز ومدن الشام وبالد
أربع المنورة والمدینة مكة نعني  الحجازیة المدن إلى حج
الطریقة لنشر یمھد كان انھ ,ویبدو الحقا، سنشیر كما مرات35
من كل في نشرھا بعد المقدسة، الحجازیة المدن في الخلوتیة
الدیني بالجانب اھتمامھ عن فضال ومصر، وفلسطین سوریا
اإلشارة من بد  وال الحج. فریضة اداء نعني والروحاني،
امتد قد فلسطین ومصر من كل في انتعاش الخلوتیة أن إلى
تأدیتھ نشیر أن ان یجب ثم السمانیة). الحجاز (الطریقة الى
في الخلوتیة نشر مرات مفاده رغبتھ في عدة الحج فریضة
لدى یرافقھ كان ممن االعتبار بعین أخذنا إذا الحجازیة، الدیار

الطریقة. سبیل نشر في والمدینة وذلك من مكة كل زیارتھ
لدینا المعلوم المقدس، فمن بیت الى األولى لرحلتھ بالنسبة أما
1710م)، (1122ھـ/ عام مرة ألول المقدس بیت زار  انھ
الھدف وكان الحقا. كما سنذكر األمر ھناك أیضا تزوج حیث
المقدس بیت في الخلوتیة الطریقة نشر محاولة وصولھ من
الذي كتابھ القدس وجوده في خالل وقد الف عامة وفلسطین
والكشف اإلنسي". القدسي "الفتح األوراد من مجموع ھو

مخطوطا. یزال ال وھو
الصدیقي البكري الشیخ لنا رحلة توضح التي المخطوطات من
في الرحلة "الخمرة المحسیة ھي مخطوطة بیت المقدس، إلى
طال المخطوطة:" مقدمة في ورد نفسھ، للشیخ القدسیة"36،
عزمھ اثر بعزمھ الھمة وتقلقني األشواق بي تتوجھ كانت ما
منیف، غال عال مناره الذي الشریف المقدس بیت ریان إلى
الخمیس یوم في ذلك فكان اللطیف.... بألطاف محفوفا زال ال
الحرام محرم  من عشر التاسع الیوم في األنیس المبارك
وفیھ وألف ومائة  وعشرین اثنین عام شھور من  ھو الذي
المتین، یمنحھ ما تجمع رحلة في المعین طول بحول شرعت
ولقد القدسیة... الرحلة في  المحسیة  بالخمرة وسمیتھا
الخلوتي اللطیف  عبد الشیخ المرحوم شیخنا یوما عند كنت
مقعد في وجعل سره اهللا قدس معموم بالرحمات ھو الذي



24 25

بّشراني بیتان علّي فورد مقره، الصدق
ذلك وكان ببال  لي تكن  ولم بالزیارة، 
سنتین أو شیخنا المذكور بنحو قبل وفاة

الحال وھما: في إیاه أكثر، وأنشدتھما
القدس            أھل  نحن             

األقدس والمقام
القرب یقینا      في  مجلس         

مجلس األعالي
المتعال  الكبیر رحمھ  الشیخ  لنا فدعا  
بالحال".37 ونیلھ المقال  ھذا بتحقیق
بتوصیة بالزیارة قام انھ لنا یعني وھذا
أیضا یبدو الذي شیخھ، من تشجیع أو
العثمانیة السلطة  مع عالقة لھ كان انھ

سوریا. في
البكري الشیخ  فان  أعاله  ورد كما
من عشر التاسع  في  خرج الصدیقي 
الخامس في وعاد 1122ھـ عام محرم
وقد نفسھا، السنة من شعبان من عشر
أما أشھر. سبعة الرحلة استغرقت
مدینة إلى  لیصل سلكھا التي الطریق 
عن تختلف  ال فھي  المقدس،  بیت
الغني عبد  شیخھ سلكھا التي الطریق 
بیت إلى األولى  رحلتھ في النابلسي
"الحضرة عنوان: تحت وھي المقدس
وھي الرحلة القدسیة."38 في االنسیة
دمشق بین  الرئیسي المسلك تعتبر 
داریا، قریة من  بدأ حیث  وفلسطین،
جسر القنیطرة، سعسع، الشیخ خان
الصدیق، یوسف جب یعقوب، بنات
نابلس، جنین،  التجار، عیون المنیة، 

المقدس. بیت البیرة، سنجل،
دخولھ قبل المكان األول الذي زاره إن
ولدى جراح39،  الشیخ مزار القدس 
البكري الشیخ أشار  المدینة  وصولھ
بیت المقدس في أكرمھم من الصدیقي أن
رافقتھ من التي ومجموعتھ لدى وصولھ
قبل وذلك الطواقي، محمد یدعى دمشق،
المبارك األقصى المسجد الى وصولھم
الحرم لزیارة رافقھم وقد والصخرة،
العلمي، الدین علم المدعو التجار احد
اهللا نبي خادم  الدجاني،  یحیى  والشیخ 

والسالم.40 علیھ الصالة داود

الدجاني عائلتي  ان نشیر ان المھم  من
الصوفیة العائالت من  كانتا والعلمي 
الحكم نھایة منذ عرفتا القدس، في
على تأثیر لھما كان وقد المملوكي،
في ودیني كمركز روحاني القدس طابع
وھناك عشر، والثامن السابع القرنین
زار من الصوفیة رجال من الكثیر
الغني النابلسي منھم عبد العائلتین نذكر
اشرنا كما المقدس بیت زار الذي
والثقافیة الدینیة الحیاة  ووصف أعاله،
وكذلك المذكورة. رحلتھ في المدینة في
االقتباس وفق الصدیقي  البكري  الشیخ
التي المكانة إلى یشیر وھذا أعاله،
المجتمع، رجال الصوفیة في بھا حظي
األلویة حكام مع عالقاتھم إلى إضافة
اإلمبراطوریة مثلوا الذین المختلفین
مثل وفلسطین، سوریا في العثمانیة
في إلیھ سنشیر الذي باشا رجب الوالي

حدیثنا. سیاق
في الصدیقي البكري الشیخ یذكر
بیت في انھ زار عدة خلوات ھذه رحلتھ
خلوة المثال سبیل  على نذكر  المقدس،
یمین على تقع التي الخلیلي41 محمد
في الدجاني اهللا فتح وخلوة الصخرة،
المركزیة الخلوة لكن القدسي، الحرم
الخلوة تدعى فیھا یعتكف كان التي
كمدرسة استخدمت التي النحویة.42
دعیت وقد العربي، النحو لتدریس
في تقع كانت النھا التحتانیة الخلوة 
تدعى خلوة أخرى سفلي، وھناك طابق

المنّورة43 الخلوة
محمد أن عمھ نذكر مسالة زواجھ حول
أمالكھم على وصیا  كان الذي  البكري
لھ یتیسر فلم ابنتھ،  یزوجھ  أن وعده
المرادي لدى ذلك ورد كما األمر
بروكلمان ولدى الدرر، سلك في
دائرة من كل  في لحیاتھ ترجمتھ  في
األدب وتاریخ اإلسالمیة المعارف

باأللمانیة. العرب
البكري الشیخ ان بالذكر  الجدیر من
اسم مخطوطتھ في یستخدم لم الصدیقي
دیني صوفي كسبیل الخلوتیة  الطریقة

مصطلحات وإنما األحیان، كثیر من في
المستنیر المنھج الطریق، الطائفة، مثل
الصدیقي الشیخ أن لنا ویبدو االبھج.44
البدایة في الطریقة نشر یبتغي كان
انتشارھا مدى لیختبر بطيء، بشكل
في الطبقات مختلف  لدى  وقبولھا
إلى باإلضافة اإلسالمي، المجتمع
القدس في أخرى صوفیة  طرق وجود
والشاذلّیة والرفاعیة القادریة مثل
في ذلك دلیل ورد  وقد  والمولویة.45 
"اجتمعنا المحسیة: الخمرة مخطوطة
في أعاله) (ذكر الدجاني خلوة في 
حتى مدة فما مضت نتذاكر فیھا الحرم
لغیره المحل من ففررنا العدة، كثرت
طلب أیام  االشتھار...وبعد من خوفا
محمد (المقصود  الطریق محمد السید 
االستخارة على فأدخلناه الطواقي)
فكررھا اإللھي)  اإلرشاد طلب (أي
عن التوفیق لھ أعالم بدت حتى مرارا
في تعالى اهللا بحمد فاندرج استنارة 
مجاب محبھا التي الطائفة ھذه سلك
في الدین نور صدیقنا  وتبعھ  الدعوة،
فامتنعنا المتین بالطریق الوصلة طلب
وفرقا بالشروط القیام عدم من خوفا
فأجاب المربوط، العھد عقدة حل من
كان ولو واألمر والنھي الشرط بقبول
بالكتم وأمرتھم  الجمر على بالجلوس 
بحفظ وأوصیتھما اإلشاعة، دون
اإلضاعة...ثم وعدم  الطریق  ناموس
وأخوه عقبة بن مصطفى السید جاء
اندراجا في وطلبا وجذبة بھمة اهللا عبد
لھما االبھج فحصل المستنیر المنھج ھذا
اهللا وعبد داود  السید وكذلك طلبا،  ما
بیتونیا... أھل من وسلیمان المصري
النحویة الخلوة في  معھم  نجتمع وكنا
ورد سّیما ... بھم جماعة األوراد ونقرا
كنا فانا سحر، لأللباب الذي  السحر... 
في ومكثت األبواب...  غلق بعد نقرأه

ثالثة أشھر".46 الخلوة تلك
نھایة في البكري الشیخ ویضیف
الذین األشخاص من قائمة المخطوطة
القدس في  الخلوتیة الطریقة اتبعوا 
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لھذه وانتسب الطریق اخذ ممن وكان المخطوطة:" في ورد
موضع وفي السلطانیة". شعال علي الحاج العلیة الطائفة
بن محمد الحاج الجملة في الطریق  اخذ ممن آخر:"وكان
الشیخ رحلة في اتبعوا الطریقة أن الذین لنا ویبدو نسیبة".47
األشخاص من العشرات یتجاوز لم القدس إلى البكري األولى
لیس وھذا أخرى. ومصادر المخطوطة على وفق اطالعنا

األیام. لتلك بالنسبة بالقلیل عددا
شروط لوضع حریصا الشیخ البكري كان أن المعلوم ومن
الخرقة باستخدام المرید بلباس یرتبط ما منھا الطریقة، لھذه
في رسالة  وضعت كنت المخطوطة:"وقد في جاء كما 
آداب معرفة في  السنیة النصیحة سمیتھا الخرقة  آداب
اھتمام مدى العنوان ونالحظ من خالل الخلوتیة"48 كسوة
الطریق اتبع  وممن  المریدین  وكسوة آداب  بذكر  الصدیقي 
الشیخ أن  السیاق ھذا في نذكر للطریقة. شرعیة كوسیلة 
بذلك وقد سمي فروة، أبي بالشیخ الخلوة في قد التقى البكري
الشیخ ان ویظھر ظھره، على فروة یلبس زاھدا كان ألنھ
كان "أھكذا الشیخ فسألھ الفاخرة كان یرتدي المالبس البكري
اللباس معناه ما لھ فقلت المرضیة؟... األخالق صاحب لباس
الخیش البس یكون قد الدنیا. لكن زھدا في القوم الخشن تتخذه

بذلك".49 الحریر متصف والبس زاھد القلب غیر
رسالتھ أسمى حیث اللطیف  عبد شیخھ ترجمة  یغفل لم ثم
أیضا وھناك بعض ما لشیخنا من المناقب. في الثاقب الكوكب
اإلخوان "فطلب لدیھ: ورد الطریقة ھذه بشروط یرتبط ما
شروط بعض وكان تجمع معظم األركان بھا وصیة ینتفعون
صعدنا تمت  ولما لذلك فأجبتھم المیزان، الراجح الطریق 
وسمیتھا المكان ذلك  في علیھم طور اإلحسان وقرأتھا بھم
ولدى وصولھ الخلوتیة".50 طریقة للسالكین الوصیة الجلیة
فیما األحباب  "ھدیة تحت عنوان رسالة ألف دمشق مدینة

واآلداب".51 الشروط من للخلوة
البكري الشیخ أن المحسیة الخمرة مخطوطة وفق لنا یبدو
دمشق من رافقتھ  التي مجموعتھ مع لیال نفسھ یشغل كان
بالذكر المقدس بیت في  الطریقة اتبعوا  الذین وكذلك
في خاصة الخاصة، باألدعیة اللیالي وكذلك إحیاء واألوراد،

والخلوات.52 الزوایا
المملوكیة الفترة من بدءا المقدس وبیت لدمشق بالنسبة نذكر
فمن ثقافیا،  متبادلة عالقة وجود العثمانیة الفترة  وحتى
التعلیمیة، المدارس من العدید ضمتا المدینتین ان المعروف
بیت وكذلك من المقدس دمشق إلى بیت من سافر نجد ممن لذا
المسؤولیة لھا  دمشق كانت مدینة وان إلى دمشق، المقدس

التي ذكرناھا. الفترة في اإلداریة والعسكري
بزیارات قام قد كان الصدیقي البكري الشیخ ان نغفل ال
وأماكن وضواحیھا، القدس في المقدسة لالماكن مختلفة 
للنبي المنسوب المقام المثال سبیل على نذكر أخرى، مقدسة

في ذلك الكلیمي الموسم كان حیث أریحا، من موسى بالقرب
في تقام كانت التي الدینیة والشعائر االحتفاالت نعني العام
وأمور كرامات حدوث عن البكري الشیخ ویتحدث المقام.53
ثم الزائرین. رحیل وبعد الزیارة أثناء المكان في خارقة
السالم علیھ موسى أغنام راعي أي الراعي، حسن زیارة
مدة أغنامھ السالم علیھ شعیب للنبي رعى انھ ویقال
الحرم حیث زار الخلیل، بزیارة قام سنوات، وكذلك عشر
إسحاق النبي (مثل المكان في ھذا وقبور األنبیاء اإلبراھیمي
الطور، جبل زار فقد القدس في أما وغیرھما)، ویعقوب
نابلس من وبالقرب الصالحین، وبعض الفارسي سلمان وقبر

وأماكن أخرى.54 نون بن النبي یوشع زار
الذین األنبیاء بزیارة الشیخ البكري قام أن بالذكر الجدیر من
كما واألولیاء المعروفین، األتقیاء وكذلك القرآن في ذكروا
بالقرب ویصلي اهللا یدعو النبویة، وكان في السنة األمر ھو
إلى إشارتھ عدا بواسطتھا، یتوسل  ولیس األمكنة ھذه من
مقام حدثت بجانب عن العادة والتي الحاالت الخارقة بعض
النبي زار مقام عندما سبیل المثال انھ على موسى، نذكر النبي
ستارة رفع بصداع وعندما یشعر علیھ السالم، كان موسى
عندما وكذلك الصداع، زال رأسھ على ووضعھا التابوت

المكان.55 طیور وتنظف تاتي عن المقام الزائرون یرحل
في وأبدع أكثر  قد الصدیقي البكري  الشیخ أن أیضا  نذكر
بیت في زارھا التي المقدسة األماكن لدى القصائد نظم 
مدیح قصائد بمثابة وھي لھا، المجاورة والمناطق المقدس
المحسیة"، "الخمرة في األمر كما ورد المقامات، ألصحاب
من القصائد كانت ھذه بعض بحوزتنا. ومخطوطات أخرى
كان الذي وأصحابھا المقدسة األماكن یمتدح الذي نظم المداح
كجانب ذلك من یعتاش المداح كان إذا فیم نعلم وال یرافقھ،
لم الرحلة ھذه وفي المقدسة. زیارة األماكن لدى اقتصادي
وإنما المدینة مغادرتھ قبل القدس في خلیفة مریدیھ احد یجعل

الحقا. سنشیر كما الحقة زیارة في
الشیخ رغب القدس، إلى  زیارتھ من  سنوات أربع بعد
وقد أخرى، مرة المقدس  بیت زیارة في الصدیقي  البكري
االنسیة الثانیة "الخطرات عنوان تحت رحلتھ وردت
ورد كما دمشق غادر وقد القدسیة".56 الدانیة للروضة
1714م) (1126ھـ/ عام شعبان  أوائل  في المخطوطة في
بالبدو وھجماتھم معلومة تاریخیة ترتبط قبل سفره ویذكر
الذین الطرق قطاع وكذلك السلطاني، الطریق أو السبیل على
مدینة من التي تخرج الشامي الحج على قافلة خطرا شكلوا
"وظھر لدیھ: عشر ورد والثامن القرنین السابع في دمشق
السبیل السلطاني منعوا الضرر أھل الصقر أن عرب وانتشر
البحر... من الغارف المرحوم شیخنا زیارة إلى فتوجھت
ضریحھ عند الدین...وجلست حسام  بن اللطیف عبد الشیخ
عطر رائحة حاال  سمعتھ...ففاحت ما علیھ وعرضت
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أن الطریق سیسباني ففھمت إشارتھ من
وأماني".57 أمان فیھ

السلطاني السبیل الصدیقي  اتبع لقد
في ورد كما  فتوجھ المعروف 
ثم والقنیطرة سعسع  إلى  المخطوطة
یوسف وجب صفد ارض الى اتجھ
فنابلس فجنین  التجار  فعیون  فالمنیة 
في البكري الشیخ نزل  وقد فالبیرة.
الرصاصیة.58 الخلوة في الرحلة ھذه
القادري احمد الخلوتي أیضا فیھا ونزل
إلى انتقل رمضان شھر وفي البغدادي.
في الحرم، وكان یاكل اهللا في جار خلوة
خلوات بن عقبة. وھناك مصطفى دار
وكذلك للقراءة فیھا نزل قد كان أخرى
على نذكر  الخلوتیة الطریقة لنشر 
وخلوة البیرمیة، الخلوة المثال: سبیل
او التكایا أیضا یغفل ولم العروج.59

الزوایا.
الصدیقي الفرصة ینتھز ھو معتاد وكما
التي او المقدسة، أالماكن بعض لزیارة
والدعاء، للتوسل  مقامات  على  تحتوي
الخلیل وإبراھیم موسى، النبي مثل
اهللا ونبي الكلیم، وراعي السالم، علیھما
والنبي داود، العیزریة، قریة العزیر في
شرف، دیر وقریة نابلس مدینة زار ثم
یافا، شمال علي سیدنا ومقام والبیرة،
من تخلو الحقیقة ال في سابا. وھي وكفر
أماكن زار ثم مقامات. أو مقدسة أماكن
نبي زیارة كذلك الطور، جبل في مقدسة
الشیخ أن اشرنا كما یظھر شموئیل اهللا
نشر في أیضا اھتم الصدیقي البكري
فحسب بنفسھ لیس الخلوتیة الطریقة
انضموا آخرین أشخاص بواسطة وإنما
بعض نقتبس قبل. من الطریقة إلى
نذكر ورد في المخطوطة، مما الفقرات
وأمرت القدس:" في المثال سبیل على
خلوة، في  واحد  كل ینفرد أن  الطالب 
بالوحدة لھم لتتحقق إزار أو بإحرام ولو
الھمیة التكیة إلى "وتوجھنا... المسرة"؛
األخ ھناك وطلب باالدھمیة المسماة
اآلداب، في محمد أرجوزة السید األمجد
الخلیل:" زیارتھ ولدى لذلك". فأجبتھ

إبراھیم الخلیلي فیھ اخذ الطریق وممن
القیمري محمد والشیخ دیاب، والحاج

والطرعاني".60
البكري الشیخ أن بالذكر الجدیر ومن
أّلف قبل، من نوھنا كما الصدیقي
الشعریة المنظومات من العدید
فیھا حاول التي والكتب  والرسائل
ومنھجھا الخلوتیة الطریقة سبل شرح
سبیل على نذكر واألخالقي الدیني
الوارد أعاله: المخطوطة في ورد  ما
الضیاء كتاب الفارق، واللمح الطارق
أنتجتھا رسالة الصحبة التي الشمسي،
في معرفة القالدة نظم والمحبة، الخدمة
السجادة، على المرید إجالس كیفیة
فیض االمانة، حفظ لمن المكانة تشیید
وجمیعھا الخلیل. أراضي في الجلیل

مخطوط.61
في الصدیقي البكري الشیخ یشیر
(الخطرات أعاله المخطوطة المذكورة
باشا رجب الوزیر  قدوم إلى الثانیة)، 
نفس من شوال أواسط في والیا،
(أي المقدس بیت بھ زار الذي العام
بھ العالقة  توثقت  حیث 1714م)  عام
القدس. في  مقیما كان عندما تدریجیا 
أواسط في  المخطوطة:" في  ورد
نسبا المرجب الوزیر قدم شوال
المذكور الوزیر باشا...وطلب  رجب
في تكون أن  بشرط فأجبت الجمعیة، 
قلبھ تعلق ومنھا األلمعیة، المغارة
المعروف ومن حبھ".62 بنا وازداد
على محلیا والیا كان السنوات ھذه ان
قبل والیتھ على القدس والخلیل، سنجق
بعض لدى یذكر وھذا لم دمشق، مدینة
الفترة ھذه تناولوا الذین المؤرخین
والیا تعیینھ لدیھم ورد وما بالذات،
بعض وربما 1718م، عام دمشق على
الفترة في والمستشرقین الدارسین
مؤلفات بعض  على اعتمدوا  الحدیثة 
في ونعتمد للھجرة. عشر الثاني القرن
ترجع مخطوطة على أعاله إشارتنا
مجھول، لمؤلف عشر الثامن للقرن
والخلیل القدس "تاریخ عنوان تحت

السالم".63 علیھ
البخیت عدنان محمد الباحث یشیر
أن أعاله ذكرناه  الذي كتابھ مقدمة  في 
رجب الوزیر بین توثقت  قد العالقة
البكري والشیخ الخلیلي ومحمد باشا
عام للوزیر مصر والیة  توجیھ بعد 

1719م.
الى مدى الصدیقي البكري الشیخ ینوه 
الشامي، الحج قافلة  في الوزیر  اھتمام
وكذلك الطرق، قطاع من خشیة
األماكن في والترمیمیات التعمیرات
مدینتي في فیھا قام التي المقدسة،
داود، النبي مقام مثل والخلیل، القدس
ثم أماكن، من ذلك  وغیر  واشموئیل
وإدارة الخلیل  وقف إحیاء نغفل  ال
بمثابة وھو السالم، علیھ إبراھیم سماط
وغیرھم64 للفقراء یقدم الذي الطعام
تجدر الزمن. من  مدة انقطاعھما  بعد
القدس تاریخ مخطوطة أن اإلشارة
أعاله المذكورة السالم علیھ والخلیل
المذكور الوزیر  أعمال إلى  تشیر
منطقتي في المقدسة التعمیریة لالماكن
السلطان احمد فترة في القدس والخلیل،
ما یؤكد (1703- 1730م). وھذا الثالث
المخطوطة في البكري الشیخ لدى جاء
اھتمام نغفل ال وأیضا جانب من أعاله
المقدسة األماكن في العثمانیة السلطة
وإنما فحسب  الدیني الجانب من  لیس

كجانب اقتصادي أیضا.
اشرنا كما اھتموا العثمانیین أن شك ال
انتشارھا ذلك وبیان ، بالصوفیة أعاله
السالطین المختلفة وان فترات في بدءا
الطریقة ودعم تشجیع مواقف تباینت
المخطوطة وتظھر  منھم.  البعض  لدى
الوزیر اھتمام مدى بصددھا نحن التي
فحسب المقدمة لیس باألماكن باشا رجب
الذكر التي حلقات إلى باالستماع وإنما
أثناء الصدیقي البكري الشیخ یقیمھا كان
وامرنا المخطوطة:" في ورد بھ، لقائھ
من ینتمي، الینا ومن إخواننا بإحضار
لدیھ یحتمي...أجلسنا الظل في قائل كل
الحضیر في بالذكر وامر الیھ وقربني
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والتكبیر..."65 التھلیل لیسمع المصفة فوق ھو وجلس الكبیر
(1127ھـ/ دمشق عام إلى الصدیقي الشیخ البكري عاد وقد
بیت المقدس، وھكذا إلى الثانیة رحلتھ ورد في 1715م) كما

عام.66 من أكثر استمرت رحلتھ فان
في البكري الشیخ استقام 1716م) ھـ/ 1128) عام في
ثم الثانیة" "الخطرات مخطوطة نھایة في یشیر كما الشام
المخطوطة الى نھایة في البكري ویشیر حلب، توجھ لزیارة
الرحلة في الذھبیة  "الحلة  عنوان تحت  وھي الرحلة  اسم
مخطوطة في یقول حیث  بغداد نحو توجھ ثم  الحلیبة".67
إلى 1128ھـ من سنة الشام في الثانیة :"واستقمت الخطرات
حلب إلى فتوجھت الحرام رجب شھر من الثلثان مضى أن
الحلبیة في الرحلة الذھبیة الحلة وفي مخطوطة المعمورة"68
وبلبالي أشواقي فیھیج بالي في یخلج ما كثیرا كان یشیر:"
فرصة انتھزھا  حیث الموالي".69 ورجالھا بغداد زیارة 
ونزل الجیالني70، القادر  عبد  الصوفي  الشیخ  قبر لزیارة
"وخلت خلوتنا السیاق: ھذا في یذكر واسعة، في خلوة ھناك

واألنوار".71 باألسرار وامتألت االغیار من
الشیخ بھا قام التي الزیارات الذھبیة الحلة مخطوطة تظھر
على نذكر سوریا، في المختلفة المقدسة لالماكن البكري
الولید، بن خالد  قبر زار حیث حمص مدینة المثال  سبیل

مطلعھا: بقصیدة ویمدحھ
في ھوى الفرد  نار شوقي بلوعة القلب زیدي     

الولید بن خالد
الذین البدو أو العرب المدینة بجانب یذكر أن یغفل وال
في للواقع كرصد المارة قوافل وسرقة األموال بنھب یقومون
جامعھا، كذلك حیث زار مدینة حماه عشر، ثم القرن الثامن
ویحیى السالم  علیھ زكریا  زار حیث حلب  ومدینة المعرة
إلى ثم أبي الوفا، بن الشیخ أبي بكر في تكیة ونزل الحصور
خلوة مدرسة في حیث نزل وجبلة وطرسوس، طرابلس الشام
الخلوتیة72 الطریقة في األتقیاء بعض أجاز وفیھا الحدادین،
في السالم علیھ نون بن یوشع النبي مقام زار انھ نضیف
نحو أخرى مرة توجھ ھناك ومن بیروت، زار ثم المنیة.
الثالثة للمرة القدس ودخل ونابلس وجنین عكا فزار فلسطین
رمضان أول شھر انتقل في ثم في الخلوة البیرمیة، نزل حیث
الساحل مدن زار انھ المخطوطة وتشیر اهللا. جار خلوة إلى
لنا ویبدو دمشق73. إلى وعاد والرملة وعسقالن غزة مثل 
تبعد مالمح زیاراتھ في ال تظھر الصدیقي البكري الشیخ أن
بزیارة یھتم السنة، النھ أھل لدى العبادة والزیارات عن كثیرا
لدى األدعیة ان ناھیك جھة، القرآن من في المذكورین األنبیاء

السني. اإلسالم تخرج عن المقبول في ال المقدسة األماكن
للمرة الحج  على عمھ عزم (1129ھـ/1717م) عام  في
فلم ابنتھ یزوجھ أن  قبل من وعده وقد معھ  فتوجھ األولى

وفي ھناك. وتزوج المقدس  بیت إلى رحل  حیث ذلك، یتم
فلسطین، إلى الوالي رجب باشا اشرنا إلى قدوم األثناء ھذه
اصطحبھ علیھ من قبل حیث التعرف إداري بعد أن تم كجانب
الطریقة بنشر قام أن أعاله، بعد العام المذكور مصر في إلى

المقدس.74 وبیت دمشق الھامین المركزین من كل في

عام (1135ھـ/  الثانیة للمرة لحلب الصدیقي توجھ البكري  لقد
في نزل وحماة، وقد وحمص طرابلس كذلك نحو 1723م)
في القادریة شیخ الكیالني القادري یس بیت السید في حماة
حلب من اتجھ ثم القادریة،  الطریقھ عنھ واخذ  حماة مدینة
شعبان.75 من عشر  السابع  في وصلھا حیث  استانبول  إلى
العدید من المدارس، زار ثم سورتي، فیھا في مدرسة ونزل
وتلمیذه مع شیخھ ھناك وكان یجتمع الفرصة للتألیف، وانتھز
سنین، وفق أربع فیھا مكث ان بعد التافالتي76. احمد بن محمد
ترجمتیھما في الجبرتي واحدة حسب وسنة المرادي، روایة

للبكري.
عام كانت الثالثة المرة في لحلب  البكري الشیخ زیارة إن
بغداد مدینة فزار توجھ نحو العراق ثم 1727م)، (1139ھـ/
الموصل، نحو وكذلك القادریة التكیة في فنزل الثانیة، للمرة
النابلسي عبد الغني شیخھ من كتاب األثناء وصلھ ھذه وفي
حلب إلى  فرجع  والدتھ ابتغاء الشام إلى العودة منھ  یطلب 
التكیة في نزل حیث دمشق، مدینة إلى ومنھا الرابعة للمرة

الباذرائیة.
ومنھا إلى القدس 1728م) (1140ھـ/ عام رحل إلى صفد ثم
عام الحج فریضة ألداء الحجاز زیارة على منھا حیث عزم
من للحج طریقھ  وسلك الثانیة للمرة 1733م) (1145ھـ/ 
وقضى المشرفة،  ومكة  المنورة المدینة إلى  نابلس مدینة 
القدس بین في بقي انھ یعني وھذا للحج. العامة فیھا المناسك

اعاله. المذكورة االعوام
األماكن  لزیارة لیس القدس إلى الصدیقي البكري الشیخ عاد
الطریقة ابتغاء نشر كانت األساسیة عنایتھ أن المقدسة بقدر
الحلبي احمد بن محمد  للشیخ القدس في وأجاز  الخلوتیة،
اآلخر یعد الخلیفة القدس، الذي لھ في وجعلھ خلیفة المكتبي

مصر.77 الحفني في نعني
الصدیقي البكري الشیخ توجھ (1148ھـ/1736م) عام وفي
وھذه تعتبر القسطنطینیة الى ثم ومن الرومیة البالد لزیارة
العثمانیة البكري السلطنة الشیخ فیھا التي یزور الثانیة المرة
تعزیز كجانب في اعاله، المذكور التافالتي مع اجتمع حیث
ھذه اھمیة حول لدینا معلومات  یوجد  ال لكن الطریقة،
مصر، لدخول االسكندریة الى بحرا  توجھ وبعدئذ الزیارة.
مائة الى المریدین عدد ان وصل الى الخلوتیة انتشرت حیث
والجبرتي یذكر المرادي روایة المرادي. وفق شخص الف
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الن المریدین اسماء تسجیل عدم طلب البكري الشیخ أن
عدد".78 تحت یدخل "ھذا ال بعدد افرادھا تقاس الطریقة ال
كان بھذا الشكل نشر الطریقة قبل ان من كما اشرنا شك وال
فعل كما في مصر، لھ الذي عینھ خلیفة لخلیفتھ الحفني نتیجة
یعتبر الجانب  وھذا اعاله. اشرنا المقدس كما بیت في ذلك
ان نذكر العقائد. من  عقیدة او فكرة نشر  حول ھاما امرا
بمساھمة كانت مصر في البكري الشیخ بعد الخلوتیة انتشار

الحفني.
 

الحج على البكري (1149ھـ/1737م) عزم الشیخ عام وفي
سلیمان والیا دمشق حیث كان مدینة ثم رجع إلى الثالثة، للمرة
اإلسالمیة".79 "المواكب ابن كنان في روایة وفق العظم باشا
في مكث  التي المدة حول لدینا  كافیة  معلومات توجد وال 
المحطة وھي القدس ومصر من كل إلى انتقالھ  قبل دمشق
نحو توجھ 1740م) عام (1152ھـ/ ففي حیاتھ. في األخیرة
أي 1747م) (1160ھـ/ عام حتى فیھا مكث حیث القدس
بشكل اإلرشاد على واقبل مصر إلى توجھ ومنھا سنوات سبع
(1161ھـ/ عام وفي األمر. ھذا على یقبلون والناس مكثف
رحلة بمثابة وھي للمرة الرابعة، الحج على عزم 1748م)
بدار سكن حیث مصر إلى منھا عاد وقد لھ الحج األخیرة

عام القاھرة في المنیة فأدركتھ الحسیني، المشھد قبة عند
أشار كما المجاورین بتربة ودفن 1749م) (1162ھـ/
أعاله. اشرنا كما العام نفس من اآلثار "عجائب في الجبرتي

الدراسة نتائج
في الكبیر االثر لھ كان الصدیقي، البكري الشیخ أن ال شك
في أي  والخاص، العام بالمفھوم الشام في الخلوتیة نشر 
حیث نفسھا، الطریقة من أتباعھ بواسطة وفلسطین، سوریا
لغرس كأداة المجال،  ھذا  في أیضا مؤلفاتھ  نشر  على دأب
أن حظنا ال وقد الجدد، األتباع نفوس في الخلوتیة تعالیم 
العثمانیة السلطة أن لنا یعني وھذا عقبات، یواجھ لم نشرھا
اختالف على الصوفیة الطرق نشر شجعت استانبول في

انواعھا.
االماكن زیارة المختلفة رحالتھ أثناء في البكري استغل وقد
معارضة رغم لزیارتھا وكشرعیة كنھج المقدسة، والمقامات
ھذه لمثل عشر، الثامن القرن  في  دینیة سیاسیة أوساط
(ت. زادة قاضي  حركة أتباع بالذكر نخص الزیارات، 
في النھج ھذا مثل رفضوا الذین اسناتبول، في (1634
یتبع من  وكذلك عشر80 السابع القرن من الخمسین سنوات 
الفترة من بدءا الظاھرة ھذه حاربوا  الذین الحنبلي التیار
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. المختلفة

: االحاالت
في المحسیة الخمرة مخطوطة الصدیقي، البكري انظر: 1

العربیة المملكة المنورة، المدینة مخطوطة القدسیة، الرحلة
.3840 رقم حكمت، عارف المنورة، المدینة مكتبة السعودیة،
المخطوطة نسخة على اطلعوا الذي الباحثین من العدید لدى

اسم الرحلة الخمرة الحسیة. نجد
عشر  الثامن القرنین في دمشق  شیلشر،  لیندا انظر: 2  
دمشق، المالح، دینا المالح)، عمرو (ترجمة عشر والتاسع

ص189. ، 1998
Rafeq, A. K., The Province of  3

انظر 1783, Beirut, 1966  p. 97-Damascus1723
الممالك والمحاسن في االسالمیة كنان، المواكب ابن ایضا:

.76 ص ج1، ،1992 دمشق، الشامیة،
Hourani, A. H., “The Fertile Crescent :انظر 4

in the Eighteenth Century”, in: A Vision of
History and otherEssys, Beirut, Khayat’s,(
1961), p.55. Rafeq, A. K., The Province of
101; F. De Jong.,-1783, p. 97-Damascus1723
-“Khalwatiyya”, in: EI²  IV (1978), pp.991
Trimingham, J. S., The Sufi ایضا:  قارن  .993
Orders in Islam,London, London, Oxford

.University press, 1971. p. 107
في المرادي بان یذكر الدكتوراة رسالة في فیغارت الباحث 5

1192 توفي عام قد الصدیقي البكري بان ذكر الدرر قد سلك
سلك المرادي، خلیل محمد بن دقیقا انظر: لیس وھذا للھجرة،
ج4، ،1988 بیروت، عشر، الثاني القرن اعیان في الدرر
في اآلثار عجائب الجبرتي،  الرحمن عبد  قارن: ص199؛
ص(454. (تحقیق ج1، ،1998 القاھرة، واالخبار، التراجم
C. Brockelmann, “al- قارن: الدین). جمال العزیز عبد

.966-Bakrī”, in: EI² I (1986), pp. 965
في السیارة الكواكب كتابھ، في الزیات ابن یذكر انظر: 6

جھات ثالث  الى تقسم الكبرى  القرافة ان  الزیارة، ترتیب
والثانیة الكبرى، والنقعة والمشاھد الصغرى النقعة االولى
والثالثة وثناء وسنا والعثمانیة والمصیني ورش االمام جھة
الموسوعة الحفني،  المنعم عبد قارن: وغیره. الجبل  جھة

.83 ص82- ،2003 القاھرة، الصوفیة،
اكبر اولیاء البدوي احمد الكرامات صاحب یقصد الشیخ 7

دائرة في البدوي احمد مادة  انظر:  1276م)، (ت. مصر
االسالمیة. المعارف

لكن من الصدیقي، الترب قد دفن تربة من  باي نعلم ال  8

مقبرة القرافة في اعاله یذكر المصدر في الزیات ابن المھم ان
اهللا رضي الصدیق بكر من نسل ابي جماعة "وھم البكریین

ص227. اعاله. ترجمتھ في ورد عنھ" كما
القاھرة، االولیاء، كرامات جامع النبھاني، انظر: یوسف 9

ص474. ج2، ،1962 القاھرة،
البكري مادة المعارف االسالمیة في دائرة بروكلمان یذكر 10

was brought up by" رعاه عمھ قد ان "al-Bakrī"
یذكر بااللمانیة العربي االدب تاریخ في بینما "his uncle
ص سابق مصدر االسالمیة، المعارف دائرة انظر: عمھ. ابن
C. Brockelmann, Geschichte ایضا: وكذلك ،956
der Arabischen Literatur, Leiden, 1949 s II, p.
ص سلك الدرر، ج4، المرادي، قارن: .348; s II, p. 477
المعارف االسالمیة: دائرة في تصوف مادة انظر ایضا .190
Tasawwuf", in EI²  V X  (1996), Leiden, pp."

.340-313
دمشق في ولد صوفي االصل الدكدكجي تركماني محمد  11

نزیل ایضا فھو االزبكي مراد اما الدحداح، بمرج  ودفن 
ھناك واخذ الھند بالد الى ھاجر صوفي نقشبندي دمشق 
بالمقارنة االكثر انتشارا (وھي المجددیة النقشبندیة الطریقة
الغزي اما القسطنطینیة التقلیدیة)، وتوفي في النقشبندیة مع
الدرر، سلك  المرادي، انظر: بمكة. وتوفي دمشق في  فولد
ج1،ص118. ،129 1988،ج4،ص27-25، بیروت،
سابق مصدر تصوف مادة انظر المجددیة النقشبندیة حول
Ralf, قارن: ص333. االسالمیة المعارف  دائرة في
Elger, Mustafa al-Bakrī: Zur Schenefeld: EB

.Verdag, 2004 , p. 45
ص191-ص192. ج4، الدرر، سلك  المرادي، انظر: 12

(ت. المیدومي الفتح البي كتاب ھو باالولیة، المسلسل
كشف في خلیفة  حاجي لدى االمر ورد كما 1364م).
قارن: .1677 ص ج2، 1365ھـ، استانبول، الظنون،
ماجھ ابن حول ج1،ص305. االثار،  عجائب الجبرتي، 
االمام موطأ السادس الكتاب فجعلوا فیھ العلماء اختلف فقد
الكتب غیر ھي الصحاح الكتب  ان نشیر  ان وعلینا مالك،
التغلیب. سبیل على بالصحاح الستة الكتب سمیت وانما الستة
بیروت، الحدیث ومصطلحاتھ، الصالح، علوم صبحي انظر:
الرسالة 119، محمد بن جعفر الكتاني، -118 ص ،1978
دمشق، المشرفة، السنة  كتب  مشھور  لبیان  المستطرفة

1332ھـ،  ص11-10.
الى وعاد بغداد الى ورحل دمشق في ونشأ ولد متصوف 13

دمشق، في والحجاز، توفي وسوریا في فلسطین وتنقل سوریة
الرحلة في االنسیة الحضرة اھمھا، عدیدة رحالت  ولھ
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والحقیقة ،1990 عام بیروت  في  صدرت وقد القدسیة
في صدرت والحجاز، ومصر الشام بالد رحلة والمجاز في
ج1، اآلثار،  عجائب في ترجمتھ انظر .1998 عام دمشق
العربي، الجغرافي االدب تاریخ كراتشكوفسكي، 154؛ ص

بیروت، 1987، ص832.
الى وتنسب الجیالنیة، الطریقة ایضا تسمى القادریة 14

في اسسھا الذي  1166م) (ت. الجیالني  القادر عبد الشیخ
مبادئھا اھم ومن  بغداد، مدینة في للھجرة الخامس  القرن
جمیع في انتشرت الشریعة، مبادئ مع الطریقة انسجام
محمد اسسھا فقد النقشبندیة الطریقة واما االسالمیة، البالد
وكانت 1389م)، بنقشبند (ت. الشھیر البخاري  الدین بھاء
الراشدي الخلیفة الى نسبة الصدیقیة البدایة في تسمى
الھند في حالیا وتنتشر عنھ، اهللا رضي الصدیق بكر  ابي
المجددیة النقشبندیة وحول الشام، وبالد وتركیا وتركستان 
احمد الشیخ ید على الھند من اخذھا مراد الشیخ طریقة فھي
Zarcone, TH., "Tasawwuf", in EI² V. معصوم.
ممدوح انظر: .340-X Leiden (1996), pp. 313
التطور، وطبیعة النشاة ظروف الصوفیة الطرق الزوبي،
اخذ البكري ان  ویبدو ص158. 2004، ص111، دمشق،
عبد من النقشبندیة فمثال شیوخ عدة من الصوفیة الطرق
(ت. البخاري االزبكي مراد من وكذلك النابلسي الغني
Trimingham, J. S., The Sufi ایضا: انظر 1720م).
Orders in Islam, Oxford University press,
Margoliouth, D.S. ایضا: قارن .1971, p. 62; 186
384;-“Qadiriyya”, EI² IV 1997, pp. 380
Algar, H. “Nqshabandiyya”, EI²  VII Leiden,

.936-1993, pp. 934
،1962 القاھرة، االولیاء، كرامات جامع النبھاني، انظر: 15

ص194. ج4، الدرر، سلك المرادي، قارن: ج2،ص481؛
االولیاء،ج2،ص481. كرامات جامع  النبھاني، انظر: 16

القرن في اال االسم بھذا تعرف لم الطریقة ان ھذه العلم مع
عشر. الرابع

ج3،ص الدرر، سلك في  المرادي لدى ترجمتھ  انظر، 17

F. De Jong., "Khalwatiyya", in: قارن:  .123
مبارك، علي قارن: .993-EI²   IV (1978), pp.991
ج3، 1306ھـ، -1304 القاھرة، الجدیدة، التوفیقیة الخطط

ص129.
الرحمن بن الصحابي عبد الدحداح البي نسبة "الدحداح"  18

تقع شمالي المدینة، 1266م)  والتي بن عثمان (ت اسماعیل
المدارس، تاریخ  في الدارس النعیمي،  القادر عبد  انظر:

.104 ج1، ،1990 بیروت،
جیرون شمالي الفرادیس والسالمة داخل باب المدرسة ھذه 19

االمراء، اكابر  احد باسامة تعرف دارا ذلك قبل كانت  وقد
ولي البادرائي، الوفاء ابي الدین عبد اهللا بن نجم انشاھا وقد
عبد انظر: 1257م). (ت. منھ كره على بغداد في القضاء
ج1، ص154، المدارس، في تاریخ الدارس القادر النعیمي،

الدال. ولدى ابن بحرف البادرائیة باسم لكنھ یذكر المدرسة
الشامیة، والمحاسن الممالك في االسالمیة في المواكب كنان
بسفح بالصالحیة المدرسة البدرائیة لكنھا یذكر 325 ج1،ص
Ralf Elger, MusÔafa al-Bakri , p. قارن: قاسیون.

.53
قارن: ص191؛ ج4، الدرر، سلك المرادي، انظر: 20

یورد ص 472، حیث االولیاء،ج2، كرامات جامع النبھاني،
الروایة. نفس

ورغم ص452. ج1، اآلثار، عجائب  الجبرتي، انظر: 21

في الجبرتي ان النظر یجذب فما دمشق، في كانت نشاتھ ان
المقدس بیت نشأ في  قد الصدیقي  البكري  ان  یذكر  ترجمتھ
لدیھ:"نشا ببیت ورد الحلبي، اللطیف عبد الشیخ ورعاه بالعلم
عبد رباه شیخھ الشیخ واكملھا، االخالق اكرم على المقدس
ذلك ففاق والتحقیق، المعرفة  بلبان وغذاه  الحلبي اللطیف
الفضل شمس الوجود افق في  بھ  وظھرت االصل، الفرع 

ونظما". نثرا وابدع وعلما فھما فبرع
Martin. B. "A Short History of the انظر:  22

Khalwati Order of Dervishes", in (Keddi N.
R. ed): Scholars Saints and Sufis, Muslim
Religious Institutions since 1500, Berkeley-
305; Kissling,-Los Angles, 1972,p. 275
H.J. "Aus der geschichte des Chelvetiyya",
289; F. De-Z.D.M.G (102), 1953, pp. 233

.993-Jong., "Khalwatiyya", pp.991
Halil Inalcik, The Ottoman Empire The انظر: 23

1600. (N. Y.) 1989, pp.-Classical Period 1300
.75-70

F. De Jong., “Khalwatiyya”,EI² IV انظر:  24

البحوث الكوثري، زاھد محمد قارن: .993-pp..991
بیروت، الخلوتیة، اسانید الطریقة رجال بعض عن السنیة
الى السلسلة كامل المؤلف یذكر ص34. ص21- ،2004
مخلوف حسین محمد ایضا: قارن الحلبي. الطیف عبد الشیخ
ص67؛ ،1963 القاھرة، الخلوتیة،  السادة  اوراد العدوي،
التصوف، في البدایات اھل  سراج الشبراوي،  الخالق عبد
في البخیت 180. یذكر الباحث عدنان 1366ھـ، ص القاھرة،
الخلوتي محمد 2004) ان (لندن: القدس والخلیل تاریخ كتاب
مؤیدة وھي طریقة بالقرباشیة ایضا مؤسسھا وتعرف یعتبر
مصطفى الشیخ ھو تعالیمھا نشر من واھم والحنفیة بالشریعة

ص89. الثامن عشر، في القرن البكري
ودائرة المعارف العربي االدب تاریخ في بروكلمان ذكره 25

سابقا. ذكرناھا التي الصدیقي البكري مادة في االسالمیة
الدولة في علماء النعمانیة الشقائق طاشكبري زادة، قارن:
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الزمان، ابناء وانباء االعیان وفیات حاشیة في  العثمانیة،
Ralf قارن: .165 -161 ج2،ص ھـ، 1299 القاھرة،

.Elger, Mustafa al-Bakrī, p. 62
Ralf قارن: .123 المرادي، سلك الدرر، ج3، ص انظر: 26

.63-45; 62-Elger, Mustafa al-Bakrī ,pp. 44
القرن في واعیانھا دمشق علماء الحافظ، مطیع محمد 27

محمد ج1،ص246؛ ،2000 دمشق، الھجري، عشر الثاني
اسانید رجال بعض عن السنیة البحوث الكوثري، زاھد
F. De Jong., ص28-ص34.قارن: الخلوتیة، الطریقة 

.993-“Khalwatiyya”, in: EI² IV .pp. 991
في الدارس الدمشقي، النعیمي محمد بن القادر عبد النعیمي، 28

البصروي، ج1،ص13؛ ،1990 بیروت، المدارس، تاریخ
،1998 دمشق، الشام، تحفة االنام في فضائل محمد، بن احمد
الزیارات كتاب العدوي، مصطفى بن یاسین العدوي، 271؛
(مخطوطة)، حبیب ابن 16؛   ، 1956 دمشق، بدمشق،
مخطوطة الّشام،  َمَحاِسن في الّنظام ُدّر حبیب، بن  محمد
رقم. Yahuda Collection یھودا، مجموعة Princeton
االیبش، احمد الشھابي، االیبش، Els) fol.8v) .1862
،1996 سوریا، التاریخیة، دمشق معالم الشھابي، قتیبة
Kister, M. J., "Sanctity Joint and ص75-77؛

.28-Divided", JSAI, XX (1996), pp.27
السعودیة في المنورة المدینة مخطوطة على اعتمدنا 29

اخرى: مخطوطة وھناك رقم 3840.  حكمت، عارف مكتبة
Yahuda garret, Col. MS, no. جامعة برینستون: في

4478
مخطوطة والمقام، برزة زیارة في االسقام برء انظر: 30

ھناك .3840 رقم. حكمت،  عارف  مكتبة  المنورة،  المدینة
Yahuda garret, Col,:برینستون جامعة في اخرى نسخة
الربعي، محمد بن علي قارن: .MS.no.4478  fol. 56v

ص67-61. ،1950 دمشق، ودمشق الشام فضائل
جبانة وھناك دمشق ، في مقدسة اماكن یحتوي على مكان 31

راجع االسكندریة، وعال في وجبانة المكرمة ومكة العراق
،2002 القاھرة، الزیارات، معرفة الى االشارات الھروي،

.95 الكتاب فھارس
ص11؛ د.س، بیروت، الزیارة، كتاب تیمیة، ابن یراجع: 32

؛مجموع  39 ج5ص: ،1988 بیروت،   الكبرى الفتاوى 
ص27 – 27:ص 25 1980، ج ابن تیمیة، القاھرة، فتاوى
الجواب تیمیة، ابن  یراجع: ص219.  – 216 ،ص
،ص32 29 ص ،1997 بیروت، المقابر، زّوار في الباھر
Matthews, Ch., المقدس بیت زیارة في ،ص38؛ قاعدة
الجواب الباھر، وفي ، 26-in: JAOS I(1936) pp.21
سافر إلى ھریرة أبا أن "حتى البدعیة للزیارة یقول بالنسبة

السالم فقال علیھ عمران بن موسى علیھ كلم اهللا الذي الطور
تخرج أن قبل لو أدركتك بصرة الغفاري: أبي بن بصرة لھ
اهللا علیھ وسلم یقول: "ال صلى اهللا رسول سمعت خرجت، لما
ومسجدي مساجد:المسجد الحرام ثالثة إلى إال المطي تعمل

.33 الكتاب، ص یراجع المقدس." ومسجد بیت
مكتبة السعودیة في  المنورة المدینة مخطوطة  انظر: 33

في المحسیة، الخمرة راجع .3840 رقم حكمت، عارف
الصدیقي، بالبكري الخاص المنورة للمدینة المجموع نفس

fol. 13r
البكري، ابو مصطفى الشیخ كرم، ابو أمین كرم 34 انظر:

. 2002 الثقافي، المجمع ظبي،
فقرات في ورد  حیث الدرر،  سلك ، المرادي  انظر:  35

تجدر .194 ص192- ج4، مرات، اربع حج انھ مختلفة
ذكر فقد المسالة ھذه یدقق في ربما لم بروكلمان ان االشارة
بروكلمان: انظر: القاھرة.  في توفي وقد  مرتین حج انھ
C. Brockelmann, GAL, S II, p. 348; سابق مصدر
S II, p. 477; C. Brockelmann, "al-Bakrī", in:
فانھ الدرر سلك  في المرادي وفق .EI² V. I, p. 966
ج4، ص192-ص194، وھي في لدیھ الحج  سنوات یذكر 
مصر الى عاد ثم ومن 1748م 1737م؛ 1733م؛ 1717م؛
Ralf Elger, MusÔafa al- قارن: ھناك. ودفن ومرض

.80-Bakrī ,p. 74
القدسیة، الرحلة المحسیة في الصدیقي، الخمرة البكري 36

رقم السعودیة، المنورة، المدینة في حكمت عارف مكتبة
الخالدي، سامح  احمد  سنستخدمھا؛ التي  وھي  3840؛
ولدیھ منھا جزءا الشام، یافا، 1946، نشر دیار في رحالت
للمخطوطة اخرى  نسخة سدان یوسف منھا؛ ویذكر نسخة
Sadan, J., "Le:استانبول جامعة في بالفرنسیة مقالتھ في
Tombeau de Moïse à Jéricho et à Damas",in:
أخرى نسخة وھناك   REI, (1981) p.95, Ar. 337
الوثائق مركز  في وكذلك  ،46 رقم برلین، مكتبة  في

.1369 رقم االردنیة، بالجامعة والمخطوطات
في المحسیة الخمرة مخطوطة الصدیقي، البكري انظر: 37

.fol. 2r-2v القدسیة، الرحلة

االنسیة  الحضرة النابلسي، الغني عبد النابلسي، انظر: 38

فكان الرحلة اما تاریخ .1990 القدسیة، بیروت، الرحلة في
االخالص مطبعة في بمصر منھا جزء طبع 1690م، عام
احسان ونشر القدس"، الى عنوان"رحلتي تحت ،1902 عام
عنوان"المختار 1972 تحت عام في نابلس منھا جزءا النمر
1918 وفي عام القدسیة"، الرحلة في االنسیة الحضرة من
جزءا منھا. االلمانیة Saalfeld مدینة في .R. Graf نشر
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الشام، یافا، دیار في رحالت في الخالدي سامح احمد وكذلك،
الرحلة. موجز نشر 1946

.fol. 8r المحسیة، انظر: الخمرة 39

المعلوم ان ومن .fol. 8v-9r المحسیة، الخمرة 40 انظر:

وظائف لھما كانت المقدس بیت في والعلمي الدجاني عائلة

Ze’evi, D., انظر: المقدسة، االماكن ببعض یتعلق فیما

عائلة An. اما Ottoman Century (Albany), 1996

فیالقدس وقضائیة دینیة وظئف ابناؤھا أشغل فقد العلمي

W. S. فانظر: الدجاني عائلة أما عشر السابع القرن منذ

Khalidi, " al-‘alami" in: EI² Leiden- London,

. 1960, p. 352
المقدسي، الخلیلي الدین شرف بن محمد بن محمد ھو 41

النابلسي، الغني عبد لھ أجاز والدتھ سنة المصادر أغفلت
البكري اصطحبھ الدینیة، العلوم في الثقافة واسع كان قد
المقدسة االماكن لزیارة المقدس بیت قدومھ لدى الصدیقي 
ودّرس 1717م دمشق عام زار القدس الشریف، من القریبة
القدس، اعالم احد معاصریھ نظرة وفق كان وقد جامعھا في
القدس في خلوة لھ كانت وقد صوفیا، كان انھ المصادر ذكرت
سلك الدرر، المرادي، انظر: 1734م). (ت. بخ بخ تدعى
(ت.1809م)، الحسیني اللطیف عبد حسن ص95، ج4،
الھجري، عشر الثاني القرن في القدس اھل تراجم
بن كنان محمد كنان، ابن 158؛ ص152- عمان، 1985،
دمشق، ،1740 -1699 من شامیة  یومیات الصالحي،
تاریخ الخلیلي، الدین شرف بن محمد ص271؛ ،1994
عدنان محمد تحقیق مقدمة ،2004 لندن، والخلیل، القدس

ص62. ص3- السواریة، الحمود رجا نوفان البخیت،
العزلة وغیر بعضھم عند العزلة على یدل خلوة مصطلح 42

بالفكر، واالشتغال بالذكر االنس وھي اآلخر،  البعض عند
الصوفیة، مصطلحات  معجم ، الحفني المنعم عبد  راجع،
الصوفیة، الزوبي، معجم ممدوح ص 92؛ ،1987 بیروت،
معجم عربي، ابن ص155-ص156؛ ،2004 بیروت،
قارن: ص68؛ ،1990 بیروت، الصوفیة، مصطلحات

.fol. 11r; 21v المحسیة، الخمرة
ص192. ج4، المرادي، سلك الدرر، انظر: 43

fol. 21v المحسیة، الخمرة الصدیقي، البكري انظر: 44

القدس  في الصوفیة للطرق بالنسبة ترمنجھام 45راجع  
Trimingham, J. S., The Sufi Orders عامة
60; 186. Bosworth. C. E.,-in Islam,p.16

-"Rifa‘yya", EI² 8 Leiden (1995), pp. 525
.526

.fol. 21v-22r المحسیة، انظر: الخمرة 46

.fol. 31v-fol. 32v المحسیة، الخمرة انظر: 47

نابلس، في جامعة النجاح في كراسة ماجستیر صدرت لقد 48

او عمیقة لیست الدراسة ربایعة لكن ابراھیم حققھا .1999
حول المخطوطة. علمیة

fol. 30v ،المحسیة الخمرة انظر: 49

fol. 25v-fol. 32v المحسیة، الخمرة انظر: 50

fol. 34v ،المحسیة الخمرة انظر: 51

لیلة كل "وفي یذكر fol. 22r المحسیة، الخمرة انظر: 52

بانفس اللیلة احیاء تلك الجل بالزیارة محل مختص الى نذھب
طھارة".

Sadan, J., “Le Tombeau de Moïse انظر: 53

à Jéricho et à Damas”,in: REI, IXL pp.
96; Canaan, T., Mohammedan Saints-60
and Sanctuaries in Palestine, Jerusalem,
العسلي، جمیل كامل العسلي، قارن: .193-1927,pp.117
والمقام، الموسم تاریخ فلسطین: في موسى النبي موسم
.fol.9v المحسیة، الخمرة 100؛ ص75- ،1990 عمان،

.fol. 13r, 20v, 22v الخمرة المحسیة، انظر: 54

.fol. 11r; 12r الخمرة المحسیة، انظر: 55

،3840 رقم المنورة، المدینة حكمت، عارف مخطوطة 56

علیھ. حصلنا الذي المجموع نفس من وھي
المدینة مجموع نفس االنسیة، الثانیة الخطرات  انظر: 57

منطقة في مقیمین فكانوا الصقر عرب اما .fol. 36v المنورة
في التركمان عرب مع دائم ونزاع خالف على وكانوا الغور،
التركمان: عرب الخطیب، علیاء انظر: عشر، السابع القرن
حول ص25-21. ج1، ،1987 عمان، عامر، ابن مرج ابناء
موضوع وقد ورد . .r41fol المخطوطة الطرق انظر قطاع
fol. للبكري، المحسیة  الخمرة في مخطوطة الطرق قطاع
6v; 18r; 18v -. Rafeq, A. K., The Province of

.23;52- 59-1783, pp.21-Damascus1723
العسلي، جمیل كامل راجع: الرصاصیة المدرسة انھا نظن 58

ص324. ،1981 عمان، المقدس،  بیت  في العلم معاھد
.fol. 38r الثانیة، انظر: الخطرات

.fol. 39v; 40v الثانیة، الخطرات 59

 . fol. 39r; 41v; 49v الخطرات الثانیة، 60 
.fol. 39r; 41v;47v الثانیة، الخطرات 61

في بروكلمان وفق .fol. 38v; 39r الثانیة، الخطرات 62

على تعرف انھ یذكر لم بااللمانیة العربي  االدب تاریخ
وكذلك في دائرة ، 1717م عام وانما 1714م الوزیر في عام
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على تعرف انھ یشیر 1710م عام یذكر المعارف االسالمیة
اصطحب حیث  باشا رجب انھ ونظن باشا راغب الوزیر 
عام 1717م مصر الى زیارتھ في الصدیقي الوزیر البكري
Zambaur, de. E., Manuel de genealogie قارن:
pour l’histoire de l’Islam, Hannovre, 1927,
.p.167; Ralf Elger, MusÔafa al-Bakri ,p.40

.142 -134 المنصانة، الدرة الدمرداشي، قارن:
والَخِلیل القدس تاریخ ِكتاب (مخطوطة)، مجھول مؤلف 63

قد المخطوطة ان سابقة مالحظة في وقد اشرنا الّسالم َعَلْیِھ
Oxford, Bodl. Clark ونوفان البخیت بتحقیق صدرت
1131) توفي المذكور باشا رجب الوالي ان ایضا 33.نشیر
القدس لتاریخ تحقیقھ مقدمة في البخیت عدنان ،(1719 /
شرعي سجل وفق یذكر 2004 لندن، علیھ السالم، والخلیل
انھ المالحظات من االول  القسم 209 رقم القدس  لمحكمة
1719م، بین 1718م– دمشق  ولي وقد   .1726 عام توفي
في واعیانھا دمشق علماء الحافظ،  مطیع محمد انظر:
والة في قال ص407؛ ج1، الھجري؛ عشر الثاني القرن
حج ھـ 1130 االول  ربیع  13 في دمشق  "تولي دمشق: 
علي بدمشق وكان القاضي سنة 1130ھـ ، الشامي بالركب
23 في طوق ابو باشا عثمان مكانھ وتولي زاده، اولیا افندي
العثماني، العھد في دمشق والة انظر: الثانیة". للمرة جمادي
ورد المنجد.  صالح الدین بنشره قام 1949،ص57، دمشق،
في االسالمیة المواكب مقدمة في كنان، ابن لدى ذكره ایضا
ص56 1992،ج1: دمشق، الشامیة، والمحاسن الممالك

- ص62. 
قارن:   .fol. 41r; 44r الثانیة، الخطرات انظر:   64  

ص124. ج1، االثار، عجائب الجبرتي،
fol. 48v ،الثانیة الخطرات انظر: 65

.fol. 47v الثانیة، الخطرات انظر: 66

.fol. 52r الثانیة، الخطرات انظر: 67

.fol. 52r المخطوطة انظر 68

.fol. 52r الحلبیة، الرحلة في الذھبیة الحلة انظر: 69

مؤسس الجیلي  او الكیالني او الجیالني القادر عبد ھو 70

والمتصوفین الزھاد كبار من  یعتبر  القادریة، الطریقة
ج4،ص47. االعالم، الزركلي، انظر: 1166م). (ت.
Margoliouth D.S. "Qadiriyya", EI²  IV

.384-Leiden, (1997), pp. 380
.fol. 52v الحلبیة الرحلة في الذھبیة الحلة انظر: 71

سلك المرادي،  قارن: المنورة) المدینة مجموع (نفس 

العربي بااللمانیة االدب تاریخ وكذلك ،191 الدرر،ج4،ص
سابق. مصدر

fol. 92r- الحلبیة، الرحلة في  الذھبیة الحلة انظر: 72

.102r
fol. 102r- الحلبیة، الرحلة في الذھبیة الحلة انظر: 73

.132v
Ralf Elger,MusÔafa al-Bakri, انظر:  74

.84-pp.81
C. Brockelmann, “al-Bakri”, in: EI² I p. 75

.966
القدس، سكن بالتافالتي، الشھیر محمد الشیخ محمد بن ھو 76

داخل القدسي بالحرم والتفسیر الشریف الحدیث یدرس وكان
القدس وعاد الى استانبول الى ذھب الصخرة المشرفة، قبة
1192ھـ/ سنة وفاتھ وكانت القدس في الحنفیة افتاء وتولى
-102 ج4،ص الدرر، سلك المرادي،  انظر: 1778م.
تراجم (ت.1809م)، الحسیني اللطیف عبد حسن ص108؛
،1985 الھجري، عمان، عشر الثاني في القرن القدس اھل

.285 ص276-
واحدا بعده وھذا خلیفة عین البكري ان De یشیر Jong 77

لدى البكري ترجمات في ورد فیما صحیحا لیس االمر
F. De Jong., انظر: ص193. ج4، المرادي مثل المؤلفین
-“Mustafa Kamal al-Din al-Bakri (1688
1749): revival and reform of the Khalwatiyya
tradition”, in: Levtzion n. and Voll John O.,
(ed) Eighteenth Cenyury renewal and reform

..in Islam, Syracus (1987), p.119
عجائب ص194؛ الجبرتي، ج4، سلك الدرر، المرادي، 78

ص299-ص300. ج1، االثار،
ولي حیث ص168، ج1، االسالمیة، 79 ابن كنان، المواكب

والمرة 1733م 1146ھـ/ عام االولى المرة مرتین دمشق
.1737 1150ھـ/ عام الثانیة

وحضارة، تاریخ العثمانیة الدولة أوغلو، احسان انظر: 80

M. Zilfi, The قارن: ص212، ،1999 استانبول،
Politicsof Piety: The Ottoman Ulema in
1800),-Post-Classical Age Century(1600
70; ibid, “The-Minneapolis, 1988, pp. 49
Kadizadelis Discordant”, in: JNES 45 (1988),

.pp. 251- 263
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للمتاحف" الوطنیة المؤسسة أفق إحداث في المتاحف المغربیة حول "مستقبل الدراسي الیوم تنظیم إثر على
التراث وإنعاش الثقافیة للتنمیة المبادرة جمعیة مع بتنسیق والتراث، اآلثار لعلوم الوطني المعھد خریجي قبل جمعیة من
األخیرة، ھذه بمقر وذلك المغربیة، الوطنیة للمملكة والمكتبة الثقافي، مدیریة التراث الثقافة، وزارة من وبدعم بالعرائش،
ودولیة ومنظمات وطنیة النواب مجلس وعن حكومیة مؤسسات عن ممثلین وبحضور 2009 02 أكتوبر الجمعة یوم

والصحافة الوطنیة،
على غنى ركز فیھا والتي الثقافي عنھ السید مدیر التراث تالھا نیابة التي وزیر الثقافة السید لكلمة االستماع وبعد
األصیلة، صورتھ في القادمة وصیانتھ وإیصالھ لألجیال حفظھ في وعلى مسؤولیة الجمیع المغربي التراث مكونات وتنوع

المستدیمة، التنمیة في التراث ھذا دمج على العمل مع
تثمین وبعد الھام، الدراسي الیوم ھذا خالل مختلف المداخالت المبرمجة تلت المستفیضة التي وعقب المناقشات

تعدده، في المتوحد الحضاري بتراثنا السامیة الملكیة العنایة
أساسیة: محاور ثالث من خالل عرضھا یمكن الدراسي الیوم موضوع توصیات تھم المشاركون أصدر

للمتاحف”: “المؤسسة الوطنیة إحداث قانون حول مشروع األول: المحور
للمتاحف الوطنیة المؤسسة بإحداث 01-09 قانون مشروع صیاغة في قانونیة مرجعیة غیاب تسجیل -

والدولیة، الوطنیة القوانین مع المشروع ھذا وتناقض

ملتقيات
اِّـؤسسة الوطنية إحداث َّـ أفق اِّـغربية اِّـتاحف "مستقبل

للمتاحف"
(2009 أكتوبر 02 الجمعة اِّـغربية، للمملكة الوطنية (اِّـكتبة

تـــــوصــيــــــــات

متفرقات
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لممثلي تام إقصاء مع القانون مشروع إعداد  طبع الذي والسري  االستعجالي الطابع  استغراب -
الثقافة، بھا وزارة تقدمت تعدیلیة القتراحات واضح وتجاھل المتاحف محافظي

للتراث شمولیة مقاربة  إطار في  (l’Institution) مؤسسة أیة إحداث  مشروع یدخل  أن وجوب -
وطنیة للتراث وكالة ثمة المطالبة بإحداث ومن مكوناتھ، بین فصال تجزیئا أو تعتمد ال والالمادي) (المادي الثقافي

الثقافي،
مؤسسـة، العمومیة ألیة الخـدمة على مبدإ یؤكـد منظور المقترح وفـق القانون إعادة صیاغة وجوب -
یتعلق األمر  أن اعتبار على المباشرة، الدولة  لوصایة علیھا، وإخضاعھا العمومیة الصبغة إضفاء وضرورة

المفوض، التدبیر وال الخوصصة وال التفویت یقبل ال بامتیاز سیادي بقطاع
2009 ینایر 24 بتاریخ الصادر والتراث اآلثار لعلوم الوطني المعھد خریجي جمعیة بیان  إعتماد -

إنشاؤھا، المزمع للمؤسسة األساسي القانون لبلورة الموضوع حول
مقترح قانون أي صیاغة في قانونیة كمرجعیة الدولیة والمواثیق الوطنیة القوانین إعتماد ضرورة -

بالمغرب. والتراثي المتحفي القطاع بتدبیر تعنى مؤسسة أیة إلحداث

اإلستعجالیة: اإلجراءات حول الثاني: المحور
حول المقترح القانون مشروع في إعادة النظر أجل من بالتدخل باستعجال الثقافة وزیر السید مطالبة -

التـراث، على بالحفاظ المرتبطة التشریعات و للقوانین خروقات و نواقص من یضمھ لما المتاحف” “مؤسسة
الفعالیات و القطاعات  مجموع  بمشاركة التراث، حول وطني حوار تنظیم إلى الثقافـة  وزارة  دعوة -

ھذا المجال، في المطروحة اإلعتبار ورد والصیانة التدبیر إشكالیات مختلف لمعالجة المعنیة
مع توفیر اإلمكانیات التراث بقطاع خاصة استراتیجیة ووضع للبالد عامة ثقافیة سیاسة سن ضرورة -

بھ، للنھوض الالزمة
المباني وصیانة ترمیم مفصلة، جرود إنجاز : المتحفي بالقطاع للنھوض استعجالي مخطط وضع -

المتحفیة. المؤسسات بداخل الثقافي التنشیط وتفعیل والتحف

تدبـیــر المتاحف: حـول الثالث: المحور -
والموارد المتحفیة المجموعات  وتدبیر المتاحف تنظیم یھم للمتاحف أساسي قانون  إحداث وجوب -

البشریة،
لتدبیر مداخیلھ  توجیھ یضمن  بشكل الثقافي للعمل الوطني للصندوق المنظم القانون  صیاغة إعادة  -
لھا یسمح اقتصادي ثقافي بعد ضمن العمل من وتمكینھا والمتاحف األثریة والمواقع التاریخیة المباني وصیانة

مداخیلھا، بتنویع
ھذا في المعنیة  المؤسسات  مع  والتنسیق التحافة مجال في المستمر والتكوین  التكوین  تعزیز  -

المیدان،
العمل، مستلزمات من وتمكینھم األخیرة بھذه والعاملین المتاحف محافظي بوضعیة العنایة -

المتاحف، بنایات وفي المتحفي العرض عملیة في النظر إعادة -
شمولي. منظور وفق والحضاري واالجتماعي والتربوي الثقافي دورھا لعب المتاحف من تمكین -

2009م أكتوبر الجمعة 02 بالربــــاط یوم حرر
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خؤَّإلـخؤجلجمخحنٌّ خحبحمـألُ ىلَّجم



38 ملتقيات39

من مستویات ثالثة والمجتمع والدولة الدین  یمثل
والروحیة. والسیاسیة االجتماعیة أبعاده في البشري التنظیم
الغالب في بینھا تربط متشابكة متداخلة المستویات وھذه
اآلخر البعض  في یتحكم  بعضھا  أن  أي التبعیة،  عناصر 
بتنوع ومتنوعة مختلفة وثقافیة اجتماعیة ظرفیات لعدة طبقا
والمؤثرات والثقافات الجغرافي والمجال اإلنساني العمران

العامة. التاریخیة
من تاریخھا محطات البشریة عرفت المجتمعات لقد
الدولة قبل من المضطَھد موقع في الدیانات بعض فیھ كانت
والیھود المورسكیون أو أمرھا مبتدإ عند (المسیحیة القائمة
أخرى، محطات في عرفت، أنھا كما المسیحیة) إسبانیا في
األخرى الدیانات فاضطھدت بعینھ  دین على قامت دوال
أو بصفة سیطر قد الدین كان  وإذا الالدینیة.  التیارات أو 
األبیض البحر حوض مجتمعات  في الدولة  على بأخرى
عشر، الثامن القرن حدود  إلى الغربي العالم  وفي المتوسط
واالقتصادیة والسیاسیة  واالجتماعیة الثقافیة  الثورات فإن
تمایز تقوي فتئت ما  أمریكا فیھ بما الغرب  شھدھا التي

مجاالت تفصل  الئیكیة دول قامت حتى الدین عن الدولة
بفرنسا الشأن ھو الدین بكیفیة واضحة، كما الدولة ومجاالت
التوجھ فتئ ما أخرى، ناحیة ومن وتركیا. المتحدة والوالیات
بالتبعیة. وخارجھا الغربیة، المجتمعات  في یتقوى العلماني
سقوط أن إال بامتیاز. العلمانیة قرن العشرون كان القرن وقد
العلمانیة، االجتماعیة  اإلیدیولوجیات وتراجع برلین، حائط
نفسھا تطرح باتت التي الدینیة للحركات جدیدة دفعة أعطى

اللیبرالیة واالشتراكیة. التیارات ثالثا عن بدیال
نفسھا إلى تنظر الدینیة الدولة  ذات المجتمعات إن
مشروع على قیِّمة وھي أخالقیا، رة رة ومؤطَّ كمجاالت مؤطِّ
على األقل نشره، أو إلى الغالب في حضاري وتربوي تسعى
المجتمعات ھذه ینظر إلى أن المعتاد علیھ. ومن المحافظة إلى
إلى االنتماء األولى زاویتین:  خالل من المتدّینة الدول أو
في التعدد  والثانیة  مثال، السماویة كالدیانات األصول نفس
خالل ومن وغیرھا. والفلسفیة الطبیعانیة كالدیانات المشارب
بحسب غیرھا من أكبر وتأثیر حضور لبعضھا یصبح ذلك
إلى االنتماء أن كما العالم. یشھدھا التي والمتغیرات األحداث

التاريخي للبحث الجمعية اِّـغربية
عشرة السابعة الوطنية األيام

2009 أكتوبر -  الرباط
واِّـجتمع والدولة الدين

تقديمية) (ورقة
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وھو والتصرفات. المواقف على مباشر بشكل یؤثر إحداھا
باالنتماء الشعور وأن خاصة تحالف، أو نزاع عنھ ینشأ قد ما
المظلة وتحت العمران اإلنساني في إطار الدیني المجال إلى

معینة. وذات ھویة إلى شعورا باالنتماء یعطي السیاسیة
الحقیقة، احتكار تدعي أنھا الدیانات على والغالب
قوة من یمكنھا  األساس ھذا على بھا المجتمعات وارتباط
جمیع أن بحكم بالضرورة، اآلخر مع تناقض في كبیرة،
الوضع ھذا في الدول نفس االدعاء. واعتقاد تمتلك الدیانات
الذي للمجتمع كما للدین أخرى  قوة  یشكل علیھ قیامھا أو

یحملھ.
التاریخ مر على الشأن ھو كما الحالي وقتنا وفي
والمجتمع، والدولة الدین الثالث: المقومات  ھذه شكلت
دائما شكلت أنھا كما اإلنسانیة. المحركة للصیرورة العناصر
تشكل أنھا بحكم والمتناقضات، االنتماءات بین محطة جدل

وھدفھ. اإلنساني الصراع أسس الوقت نفس وتمثل في
الوطنیة لألیام  التقدیمیة الورقة ھذه خالل ومن
التاریخي للبحث المغربیة الجمعیة تھدف عشرة، السابعة
بالتحقیبات ترتبط وقضایا وتاریخیة آنیة قضایا طرح إلى

اصطالحیة قضایا في بالنظر وذلك تتجاوزھا، أو التقلیدیة
االختصاصات وتعدد التناول في الجرأة تستدعي ومنھجیة،
الموضوع نقترح، على ھذا ولسبر وربط الحاضر بالماضي.

التالیة: المحاور الحصر، ال المثال سبیل
المصطلح، ) منھجیة قضایا والمجتمع: والدولة الدین

العالمیة...( التجارب
المجاالت في  والسیاسي الدیني  -

اإلسالمیة
عبر الدول وبناء  السماویة الدیانات  -

التاریخ
الدول وبناء السماویة الدیانات -

المعاصرة
الالئیكة الدولة إلى الدینیة الدولة من -

الحضارات وصراع الدین -
والدولة الدیني بین المجتمع التطرف -

والثقافة الدین -
واالقتصاد. الدین -
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إصدارات

نشأة - الروماني التاریخ في : الكتاب
- الجمھوریة

سراج أحمد االستاذ : الكاتب
٢٠٠١ - المغرب - الشرق إفریقیا : النشر دار

.
جوانب بعض تقدیم إلى الكتاب ھذا یسعى
االیطالیة الجزیرة شبھ من انطلقت التي الحضارة
وانتشرت على ، قبل المیالد الثامن القرن خالل
في بذلك مؤثر المتوسطي الحوض ضفاف
القراء من العریض للجمھور تاریخھ مجریات
في الملكیة بالدراسة نشأة یتناول  وھو العرب
ومؤسساتھا في الجمھوریة نشأة ثم . قسم أول

. ثان قسم

. المغربي التراث مجلة
والتراث االثار لعلوم الوطني المعھد خرجي جمعیة مجلة

 . ٢٠٠٩ أبریل ٢  عدد
البودجاي اللطیف االستاذ عبد : النشر مدیر

أروقا التحریر : مصطفى رئیس
: في ھذا العدد ساھم
الرایس االحد عبد -

بوجمید عزوز -
العمري محسن االدریسي -

مدني طارق -
قفص سمیر -

الشرادي حسن -
زعیم محمد -

منیر أقصبي -
. map-concepts : تصمیم
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الصحافة حصاد

سوريا في الرومانية يعود للفترة اثري مدفن على  العثور
االربعاء شبكة الصرف الصحي لخطوط عمال اثناء حفرھم عثر دمشق:
فيقریةقربمدینة حماه(وسط)علىمدفناثريیعودالى الفترةالرومانیة.
شكلت طارئة وطنیة بعثة رمضان ان حماه جمال اثار دائرة رئیس وقال
أعمال جراء ثغرة ظھور عقب للموقع والكشف التنقیب بأعمال للبدء
معرین قریة وسط الشوارع أحد في الصحي الصرف شبكة لخطوط حفر
عن مدفن قدیم”. الكشف “عن التنقیب واسفر حماه، الجبل، جنوب شرق
على وھو الكلسیة الحجارة من “مبنى المدفن ان الى رمضان واشار
نصف بعمق دائریة نصف قبوة شكل على وسقفھ م و5.2 م 3 ارتفاع
على ثالث جھات”. موزعة قبور ستة ویحوي االرض سطح عن متر
الى اضافة فخاریا سراجا  45 “ على  العثور تم انھ واضاف
تتجاوز ال حیث الالمتناھیة بالدقة  تتمیز  زجاجیة أوان مجموعة
والحدید” البرونز من المصنوعة القطع وبعض مم 1 سماكتھا
یعود المدفن أن أثبتت “الدراسات ان الى رمضان ولفت
البیزنطیة”. الفترة في استخدامھ وأعید الرومانیة للفترة
للمدفن االثریة الوطنیة  البعثة مدیر بصل اهللا عبد أشار بدوره
بدلیل قدیمة فترات في والتخریب للنھب المدفن “تعرض الى
المدخل” بجانب مكسورة جرار من أجزاء على العثور
من مبنیا كونھ  نوعھ من فرید المدفن ھذا “ان  واضاف
االثریة المدافن  معظم  أن حیث المواصفات  بھذه مبني مدفن اكتشاف النادر ومن دائریة نصف قبوة عن عبارة  وسقفھ الكلسیة  الحجارة 
فیھ”. الشرقیین القبرین فوق االسود باللون یونانیة  كتابات  وجود المدفن یمیز ما اھم  “ان الى  واشار بالصخر”. محفورة تكون  المكتشفة

25 نونبر 2009 إيالف : موقع

إلى تعود األرض سطح تحت مدينة اكتشاف

العصر إلى تعود األرض سطح تحت مدینة إیطالیا من أثار اكتشف علماء
درنة مدینتى بین المدینة تلك فى لیبیا وتقع الشرقى برقة ساحل على الرومانى،

طبرق. من بالقرب وبومبا،

منطقة من تقنیین وخبراء إیطالیا من أثار علماء قبل من ھذا االكتشاف وجاء
نابولى فى بنینكاسا” أورسوال “سیور وجامعة بصقلیة سوبرنتیندانس” “سى

توسا. سیباستیانو إشراف تحت

من كجزء األفریقى الساحل طول على أثریة تنقیب بعملیات المجموعة وتقوم
والذى سنوات بضع منذ بدأ الذى بلیبیا) الساحلیة مشروع أركولیبیا (األثار

قبالة رأس غرقت التى “تیجرى” البندقیة سفینة مثل رائعة اكتشافات أسفر عن
رأس میاه استطالعى فى ھذه المدینة خالل غوص اكتشاف آثار الھالل. وبدأ

التین.

على عمق وقبور ومبان وطرق جدران على وعثروا بومبا، لخلیج الغربیة الحافة على المیناء وھیاكل السفن حطام عن ینقبون وكان العلماء
وثالثة أمتار. واحد بین یتراوح

2009 دجنبر 6 : السابع الیوم موقع



42 ومتاحف43 تحف

الهند َّـ الشمع متحف
, لمتحف الصور من مجموعة نقدم المؤرخ مجلة من ھذا العدد في
تم التي الحیاتیة االشكال من منوعة مجموعة .. بالھند الشمع

.. الیومیة الھنود لحیاة تأخر والتي تامة بمھنیة اعدادھا
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